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'' Graf Spee, yi 6 ingiliZ gemisile Pinler 2 bii.yii.k 
Dunkerk kruvazOrü bekliyor taarrUza 

•• hJ b • tt • p'ii.skiirtttiler 
U e ı ı Bir Rus mlihribi battı 

Roma radyo_su ikinci ceb 
kruvazörünün de harbe 

iştirak edeceğini bildiriyor 

Plnlere göre son muharebelerde 
Rusların zayiatı 10 bin kifi 

Graf Spee'nin makineleri i!flemiye bafladı 
ı ·····························-·················-······· .. -

Bügük den-iz lıarbi Mil r Şef 
me·rakla bekleniyor Sivasta 

• 

to Graf Spcc'nin son bir resmt 
~tııarı~ra, 16 (Hususi) - Cenubi Afrika yah tay-yare gemisi, aldıkları emir mu
t',oY.>n. rını ziyaret etmekte olan eRe- cibince Montevideo kara suları açıkları-
' Saffı harb kruvaı:örile cAre Ro- (Devamı 3 üncü sayfada) 

~Iy anın Balkaniara karşı 
'J· !akib ettiği siyaset 
~:ııo ıtalyanın harici siyaseti 
a.kkında bir nutuk söyledi 

~o~~a: 16 - Façyolar ve Korporas • azıarn bir halk kütlesinin müvacehe
~t~ın llleclisinde Duçe'nin, hükumet sinde hariciye nazırı Kont Ciano, tam 

ın Ve tribünleri dalduran mu - (Devamı 8 inci sayfada ) 

lstanbulda viliyet 
"~ belediye teşkilili 
bitbirinden ayrilacak 
Şe~ri~ işlerine bakmak üzere belediye meclisinin 
~ıed~llhhabı ile belediye re isli ği ihdas edilecek 

~t~tlt 1~ t~kilatı kanununda eheın
~tır. b d~~t yapılacağı haber ·alın
~ bır lt ah~lıye Vekaletinde teıtkil edi-
~~ornısyon tadilat şeklini tesbit et

~ ·~t · 
~ ~•tıu &ldığunıza göre belediye teşki
ltıı ~ittı lrı nuna İstanbul şehri hakkında · 
ıı_~elti ~~del~r ilave edilecektir. Şehri
ıt<Jt ıtlıı:ıa edi :ı.şlerin çoklu~u nazan iti
'h-ıte teş~~k İstanbulda Vilayet ve Be
~ ~ aht ~latının birbırinden ayrılması 
~~~ 111 ~ı ~!ayet ve Belediye meclisleri 
,, ~ ta~· ıye teşkilatı kanununda ya-
l e~eltı~~tın esas'ı maddelerini Jhtl-

lı. 'taı:ıb ır. 
~"le \ll Val· · 

t,. ~ • ~hri ı.c;ıne geniş salahiyet veri-
~~ eıedi"" rı,..~ledt işlerine bakmak üze
IL !.ltı-. J" •vı('cl' · · 

Erzincan, 16 (A.A.) - Reisicüm
hur İsmet İnönü dün saat 13 te Er
zincana muvasalat etmiştir. Şehir 
baştan aşakt bayrak1arla ve taklar
la süslenmiştir. Milli Şef hükümet 

konağı, ordu müfettişliği, Halkevi 
ve Belediyeyi ziyaretten sonra ya
ya olarak halkın sonsuz tezahürleri 
arasında Erzinc:ın çarşısını gezmiş, 

birçok dükkanı ra ugn ırak Erzitı

canın iktısadt hayatı ile alakudur 
olmuş, yeni yapılmakta olan hali 
gezmiştir. Saat 18 de Orduevinde 
§Creflerine verilen danslı çaya git
miştir. Erzfncan halkı büyük se-. 

vinç içindedir. 

Erzincan, 16 (A.A.) - Reisicüm
bur İsmet İnönii.yü Mmil bulunan 
hususi tren Erzincandan saat 8 de 
Sıvasa müteveccihen hareket et
miştir. (Devamı 8 inci sayfada ) 

__. ....................... _... ........ - ............. .... 

Tasni 
edilmiş 

bir haber 
Moskova, 16 (A->\.) - D. N. B. ajaMı 

Helsinkinin bombardımanı esntı sında harab olan muazzam bir bina 

Helsinki, 16 (16 Kanunuevvel Fınlan- leri uzun bir topçu hazırlığından sonra 
diya teb!iği) - Kareli berzahında P.ai- ve önlerinde 50 tank oldu~u halde taar-
pali flehri üzerinde mühim Rus kuvvet- (Devamı 3 üncü sayfada) 

BoŞanmalar hakkındaki 
yeni lô.gilıanın Meclise 
sevkinden vazgeçildi 

Ankara, 16 (Hususi} -- Adiiye Veka- den Vekalet liyihayı BaşvekAletten ger1 
leti medeni kanunumuzun boşanma hü- alJlUihr. 
kümlerinde yap~lacak değ~ikliğe dair MaJumdur k i, bu lılyiha, boşanma hil· 
hazırladığı layihayı Başvek&lete takdim kümlerinde bazı tadiller yapılmasını ve 
etmic: idi. Öğrendiğime göre bu layihanın kolaylıklar temin edilmesini iltizam ey 

bildiriyor: -s 
Meclise sevkinden sarfınaz.ar edildiğin- lemekte idi. 

~~n~e çıkan National Zeitung gaz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tesinin Moskovadan öğrendiğinc göre, ___________ rv" 
Moskovada neşredılen ve Sovyet Rusya 

radyosile de verilen b ir haberde, Türk - 1 Boş alar ni.ÇI·n çog..,allyor İngi'!.iz - Fransız paktımn, TürkiyedP. ("' anın 7 

m:~;;·~=~~;;~ ~abahatli kadın mı, erkek mi_? _ _, 

.::ı::ı:~ Kad1nlar nihayet 
Yeni kanun lavihası Millet 

Meclisin ~ sev kediidi 

Ankara, 16 (H•Jsusi) - Ceza cvlerile 
mahkeme binaları inşası karşılığı olarak 
alınacak harçların veya mahkümlara Ö· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

/ Menemenc:oğlu 
Londra radyosunda 
bir hitabede bulundu 

hücuma geçtiler 
Bir kadın okuyucunun feryadı: " Bu erkeklerde hicab 

ve insaf denen şeylerin zerresi yok! 
e Meltihat (lıtanbul Gümrülıleri ~lan birkaç düşiik kadını bütün Türk 

B üdürlüaiinde): kadınıarına nasıl misal tutabilir? 
Gfm • k H ., t h . t k··t·· k cSon Posta• da açılan şa.yanı dik at er ınııle te, er cıns e o u ço tur. 

ankete avukatları· /'·--······-----········-········-······· .. , Kadınlarımızın 'o 
mızda~ birinin ver. Q',. l d . 90 nı kötiidür de· 
..ı ·ıır· b bu"'tün ..-.uyucu arımız an rnek için bu l..'Üreli 
.. ı 8ı ceva , ·• b" . 
kadınlar gibi bem ır rıca bu muhtere·m a' u. 

de Pek Zı·yade mü· ll k k d katımız kendisindo Ankete cevab yo ayaca a ın ve 
t eessir etmiş bulu· erkek okuyııcularımızdan kağıdın yal- nasıl bulmuştur a· 

İngiltere ile ticari ve mail müzakere- nuyor. Müsaade e, nız bir tarafına yazmalarını ve zarfın cnba? .. 
h • Türk kadını her lerde bulunmak üzere Londraya gitmit derseniz, em an~ üzerine de (Anket) kelimesini ilaveyi 

olan heyetimizin reisi, Hariciye Vcka- kete, hem de degerli unutmamalarını rica ederiz. §eyden evvel mu· 
b tehammil ve kan:ı-

. leti Umum Katibi Nurnan Menemenci- avukata ceva ver· \ r . . . .. k · ı· .......••......•• ._.................................... atkardır. lyı kotu 
~Xı. dun aqam Londra radyosunun me ıs ıyorum. • .. . . . ' 

0
, 

'll~~ <nın itıt'h . ısı~ın veya Dahiliye V c-
V ~ilec kı ?bt ıle Belediye Reisli~l 

lh.. ;ıı. e tır 
''tı ~. t . 
t tııı .~fat · ı . 
"~i dırekti ış ıerıle meşgul olacak. u-

, \ı;ılitıirı flel' verecektir. Belediye 
(l) Vereceği umumi mahiyette

evarnı 3 inci ıayfuda) 

türkçe netrlyat servısindl! bir hitabede Ben bir Türk avukatın~· .. Tur~ kadını· b;r_ ~esl:k sahibı ola~ bır erkek, açr-oz-
bulunarak, ezcüm.le şunları söyl~miştir: ıu bu kadar hakir ve dui\}k gorecegını lulugu yuzpnden zengı~ o~sun, parası çok 

· tDeıı•mı 1 inci 1GJ1fnd4) asla akillna getirmezdim. İnsan etrafına {Devamı 8 ıncı sayfadaJ 
Vcıli L1ltfl Ktrdat' 



2 Sayfa 

Hergün 
Madalyanın bir tarafı 
Öteki tarafı 

"'"~----- Ekrem Uşakfıgil 
~ inlfındiya mUiahhasL :M.'illetler 
u- Cemiyetinin en ateşli bir cel-

sesinde: 
- cAteş ve ölüm yağmuru altında

yız. Bu dakikada medeni dünyadan 
göreceğimiz yardım sadece cesaret ve
rici cümlelerden mi ibaret :kalacak?:-
demişti. 

Milleller Cemiyeti elinden gelebile-
ni yaptı. Bu dakikada Rusya Cemiyet
ten çıkarılmış, Cemiyetin her üyesi de 
Finlandiyaya mümkün görebilecekle • 
ri her yardımı yapma'ğa davet edilmiş
tir. Buna rağmen Finlandiya rnuralı -
hası sorduğu suale müsbet bir cevab 
almış sayılamaz. Cemiyetin verdi~ 
kararda·n umumi bir netice çıkması da 
bcldeneınez. 

* 

Resimli llleJral e: 

SON POSTA 

~ Kötü huyunu hilmigenden kork 

Birincikanun ~ 

Sözün kısası 1 
Yerli malı 

'------ e. Ekıoem Talu _.. 

V erli malı kullanmak bahsinde 

milli şuurumuz meşrutiyetin illt 
senesinde uyandı. Osmanlı imparato

1
r

·ı e" 
lu cr. .ın un, daha doğrusu Osmanlı rnı 1 b ' '}i! 
tinin o zayıf fakat ne olursa olsun 1 •

8 
hamlesine ket vurma-k için Avustur) 

·c: 
Avrupanın elebaşısı me\'kiine geçJl'lh' 
o vnkte kadar isrnen bize merbut bUl& 
nan Bosna.Herseği b irdenbire :keJl 
topraklarına il hak edi vermiştir· 

O tarihte başımıza· fes giyerdik 1;~~ 
fes A vu~turyada yapılır, oradan ~c ro• 
di. Avusturyanın haksız hareketint P rJ 

testo maksadile, Avusturya mall~~~~ıl 
ve bu meyanda fcse karşı boykotaJ 1 

• 
ı:ı· 

edildi. Bu kelimeyi yeni işitiyor, rıı e-
nasım bilmiyorduk. Hareketi i~~re u:• 
den fes tacirleri o manayı bize ogre A• 
ler. Ayni zamanda da, afarozlanan_ ·çe 
vusturya fesinin yerine yerli malı k:·r· 

Finlandiya hAdisesinde Rusyaya kar •• külalı S!iyer olduk. Lakin bu uzun stlda 
ı R k Kadın, erkek her insanın kendisine göre bir gizli günahı, Hastalığını bilen insandan korkma. sak\amaya ~alışandan ~ ı .. 

şı en -yük infia usyaya en uza medi. Bosnaının gası.plarile ararnı )'" 
h -k" tl · - bir gizli hırsı, ziW veya kötü huyu vardır. Aralarındaki fark da fazla endişe etme, hastalığını bilen tedavisinin yolunu da t r p 

olan cenubi Amerika u ume erı gos- barı~ görüş oldu ve tekrar Avus u 
terdilcr. Harb sahası ile aTalarında Ok. hastalıklannı bilip bilmediklerinde, saklamaya muvaffak o- arar, hastalığını saklıyan ise kötü huyunun tesiri altında kal-

lup olmadıklarındadır. maya vakit buJamaz.. Kendi kendini hilmiyenden kork. 

en yakın komşularıdır. Onların ise na- r;- ... dJ d 1 ı J h g 1.i~ bir durumda bulundukları mey - ı· in lan ıgB a ~--···························· .. ············--"'\ ngi/iz Brb maş bulamıvor, oluler ~efensız. burı• 
I -ar b eden : He rgun bir ftkra . Gemisinin lüyordu. o senelerde dogan neslın dıı1 

* Jsve~:i tayyareel a .., yesine tesir eden süpürge tohurnuntti~· 
Finlaııdiya ile İskandmav devletleri li' Ben eskidim mi ? gurlu kedisl yapılmış ekmekle o ta_rihte ülfet .. ~l<t'"' 

dandadır. 

arı:ısında sıkn bir iş birliği vardır. Men- Birkaç gün evvel yeniden bir kız Yerli malını seve seve kullanrıc' ı;ııı• 
faa birliği vardır. Bu iş ve menfaat kardeşi dünyaya gelen be§ ya§ındaki lakin bulursak.. bulamıyorduk·0~~fıl 
birliği o derece ileri götürülmü~tür ki, kız çocuk annesine: lı imparatorluğu, asırlarca; rnılrdı:l' 
Ruc;va ile Finlfmdiva ar&l ında ihtilaf - Anne, dedi, bana bir oyuncak Lc;tikbalini ihmal ettiği gibi: Y:! rııe-
çrktığı zaman Finlandiyanın Rusvaya ı bebek alsanal iktisarli is1Jikbalini de asla dü.'iurı rııııı· 
verece:!i cevab İ~kandinav devletleri • - Kızım senin bir bebeğin var ya! mişti. Bütün ihtiyaclar.ımız .. b.'l~;llrııJ• 
]e birPkte tesbit edilmiştir. Hatüı en - Öyle amma bir tane daha isti- dan ba~ka nıemleketlerın esın ~. ,,erli 
son d9kikada Finlandiyanın Rus ülti- yorum. vorduk. Bu sebeble, içimizdekı, c·i11'1' 
matomu na verdii!i cevab onların fikri - O eskidi mi ki bir ıcrıe da1ıa i.!- ~alı kullanmak i~tiyakı kupkuru;. ~e''• 
alındıktan ronra yollanmıştır. Bu va • tiyorsım? hutiyctin kurtarıcı ve feyz veriCl 
ziyette- Finlandiyanın ui!radığı tecavü- Me<:hur İsveçli tayyareci Karl von Çocuk dü§iindü: j İngiliz zırhlılarından birinin uğurlu rine kadar sürdü. tır:ıt1 
zür. İskandimrvvada şid?:m. bir reak- Rose~, Sovyetlere karşı harbetmek - Anne, dedi, ben eskid'nı mi ki, bir kedisi vardır. Tayfalar gibi; bir ha- Bugün, bir harbc kabşmak ız w 
· apmas beklenebılırdı Bu re sen kendine benden oa§Ka bir bebek · "rde S'lyon Y .ı .. .. · .. . • üzere Finlandiya ordusuna gönüllü ya- mağı, hattaniyesi ve saati olan bu ke. karşısında bulunsak bile siıpU r. ;1:·· 

aksiyonu hakrkaten gorduk. Numavış- zıl:nıştır. Tayyarecinin teyzesi, Feld daha aldın? di, resimde gördüğünüz veçhile istira- humundan m3mul ekmeği bir daha ~bit 
ler yapıldı. mitingler yapıldı. nutuklar Mareş::ıl Göringin ilk karısı idi. Bura- \,. -----~ hat etmesini pek sever. mivecPPiz. Mübarek Anadolurnu~ 11~· 
s5ylendi. iane defterleri açıldı, sevyar da kendisini annesi ve babasile birlik- uçtan öbür uca bereketli bir arnb8 ·"'tl" 
hastaneler yollandı. Fakat her şiddet11 te görüyorsunuz. Bir deniz facicısrnın yeni . ..Arnef1" •. 
reaksivonu btr gevşeme takib eder. an ! aşılan sebebi / sveçli.'er ve alkol lindPdir. Ekmekllık un~md~z~ ri ce oıı~ 
Son gÜnlerde İskandinavyada bir gev- da:ı get~rten biz er, şım 1 a zrı;ı• 
şeme göründü. Hatta İsveçte kabine Paponın noibi Geçen ya~ ortalarında daima tecrü. İsveçte alkol devletinhisanna taLi bu- dav satıyoruz. Milli fabrika ve te ı~r&e 
değişince yenisinin Finlfmdiyada hay. p 

0 
I' k. . p· V tik d beleri yapan Thetis adındaki İngiliz lunm~kt~.ır. Bu inhi~ann do~ru olup ol- larımıı , kabiliyetli ve başarıcı. ~l ~ıır~ 

d 
• d • .. 1 d' M'll tl ap~, n ıncı ı, a an a ya - madıgı munak:ı= edılınekt 'd r 1 .. d eksell!orıı ~ li sukut ogur ugu soy en ı. ı e er 

1 
b' . r 

1 
ed .. T . tahtclbahirinin suva daldıktan sonra ............ c 1 

• ihtiyac arımızın vuz e s · ,eti7 
Cemivetinin karaorını tasvib eden aza pı .at~ ıBr gıztı Kcerds . e lmLaume~sdı' ınıKS€Ç bir daha görünrn~iğini, nihayet 99 Malum olduğu üzere İsveçte ne şarab, c:ıla'Yacak mamulat ve masnuatd)ı~1tl11~ 

~ İ . mıs ır. u za a ına urı ır. ar- d b' t Ad 'f't'h 1 an -"' listesine bakıma skan<lmavvalılan d' • 
1 

L . p ·bı··· . k tayfasile birlikte, sulara gömülü kal - ne c ıra yapılmaktadır. sveçte yalnız tiri\·orlar. ını ı ı ar e ' y'·~ 
. .• " k'" '"k ma aun apa naı ıgını yapacu , t t b ğd d b" · lk 1 b k 'b" 1 ~·e ynuıı '; Rusya lle hemhudurl olan dıı:rer uçn On ı·k. . p· '"ld"ğü d . dığını hatırlarsınız. Uzun çalışmalar - pa a es ve ı u ay an ır nevı a o ya- cSiimcr an ·> gı 1 şuur a ' 6ıcr 

. .. t k'fl ıncı ı o u zaman a, yenı h . "zd'" "1 .. .. pılmaktadır 1 ·ıı~ ·iesc:ese'Jcıl devletlerle birlikte mus en ı er ara • . tih b ed'l' . k d 1 k dan sonra T ebs yu uru mu~, ve mu · · bir gaYe ile ça ı~an mı ı mt.- · iıu , papa m a ı ıncıye a ar papa ı . İ u . d in'ıertı t 
sında görürsünüz. işlerin" idare edec kti tehassısların yaptıkları tahkıkat ve sveçtc a;.ı.ıı.ole devlet inhisarı vaz'ı şu miz h2kikaten az zaman a ı""·· il'l e * ı e r . tetkikat neti~sinde denizaltı gemisi - sebebden ileri gelmiştir: ioW1imize kadar her şeyimizi teı1lh, r' 

Cenubt Amerika devletlerini öıra • nin bir kapının ve bir de valv'ın açık Bir müddet evvel İsveçte içki iptilası mişlcrdir. Milli fabrika ve tezga ,i\ıd~ 
kaltm. Rusya ile hemhudurl olan kü • Hillerin bir rekoru kalması yüzi.inden geminin içine su dol o dercccyi bulmuştur ki kadınlar bile mıı da Türk 'işçisinin emeğile ve Jeıer' 
cU!< devlet~ri bırakalım. Finlandiyaya masından dolayı battığı anlaşılmıştır. kilise I ere giderlerken dua kilabiarı için- ellidC'n zivadcsi Türk iptidai nıBd 1~ 1 

Paris - Soir gazetesine göre, Hitler nu- · rıı ~~ 
~dedigı·· yardımı yapabilecelderin ba- Ru feci kazadan ancak 4 •kişi kurtu.- de alkol ~işeleri taşırlarınış. Bu yüzden ı ı kumaşlarımız kundU ,,v 

ttıklarında cben• kelimesini t kullanmak c vapı an ' .;e • " 
şında sadece İngiltere ile Fransa ka - bakırnından dünya r ekorunu kırm~ır. labilmi~ti. kiliselerde saıtı~Iarın sayım da çoğal - mı;; dokuma: basma: ev eşyası eıtl· 
Iır. Fakat bu iki devletin yardımlan Çiçeron meşhur nutkunda topu topu iki m~.· · levazım yabancı illerden gelen tte !• 

ne dereceye kadar yooılabilir ve siya- kere cben,. demiş, halbuki Hitler bir Ey- D ')rofi L am ur v e saç 'arı .Şimdi 1919 da ka~uı ve .tasd_tk edil - linP. hatta bazan faik bir nefg~e ı/ l' 
s! sahada ne ,C!ibi akisler dojlurur? Bu ıuı nutJrunda 7s kere .ben,. kelimesini m ış olan ka.nımun lfıgvı taleo edılmekte • Ve bunların daha: da ilerıenıesı cıır 
iki sual başlıbaşına birer tetkik mev- kullanmıştır. Yeni bir filrnde rol alan Doroti La- dir. mrzm nöstereceği rağ'bete bağlı ·ıJl V 

~mudur. mur ilc, çalıstığı kumpanya arasında İçle.:inde b irçok alim bulur.an İs~eçli- YrrE malı kullanmak vata~a }l~ıt ; 
Londra radvosu Milletler Cemi~.e • yo ha·berinden öğrendik ki Amerikada bir ihtilaf çıkmış ve cici yıldız filmi ya lere go_re alko~ ~udret ve kuvvetc hıç ha- t'ir: vatanın refahına iştirakt:r· ııll ~~~ 

tinc!e verilen karardan çok evvel soy • siyasi rnehafil şimdiden bu ihtimali u- rıda bırakmıştır. Sebeb de, kumpan • lel getırmezmış... mandcı, en ileri milletler yerlı nı . ~ ~ 
lemi~ti: fukta teressüm eder görmeye başlamış yanın kcnıdisine uzun siyah saçlarını b' . r f eseıesı ,fı r 

- «FinlAndivava yollanmış olan tay lardır. Bununla beraber biz bu ihti - kestirnıesi hususunda ısrarda bulun • Bı·r 1\ 'azı' pro· .feso-ru.. lanrnayı ır ızze ı ne ıs m Jafl j 

ı vı J ı mı~lurdır. Hepsinden h:ıssas 0 . ı. :.ı•"' • 
varelerin Amerikadan satın alınmış, mali pek yakın görmiyenlerdeniz. Rus masıdır. Doroti Larnur ise bu uzun saç ·ı pt s• ı 
İngiltereden transit olarak geçmi~ ol- ya Lehistanın yansını aldığı zaman larının adeta bir nevi calarneti fari - Münihteki Alman akademisinin re- izzeli nefsi de bu mcselede ar oıııı r' 

duklarını sl5vlivenler va~ır. Tac:~ih harekPte geçmek zamanının gelmemiş ka-. haline geldiği ve kendisine şöhret isi Karl Haushofer isminde mütekaid siyeti göstermelidir. Bu; ~az ~ıerı (.1v-• 
edelim: Bu tayyareler. ~o,.,rudan ~do~ • olduğunu sanan İngilterenin şimdi ih- temin eylediği iddiasındadır. bir orvcneraldır. Genç aristokratlardan bizi bugünkii ali mevkie y~k9C bil' ttı 
ruya ve tarnam~n İngılız mamulatm - tiyat ve teenni yolunu bırakrnası, Sov. müteşekkil ol'an Alman talebesine coğ- karldes rejime karşı bizim ıçi1l 
dand·rlar» demişti. yet Ru yanın da tehlikeli bir maceraya Doktor Şaht rafya ve dünya siyasetine dair Nazi net borcudur. / 11/J~ 

Milletler. Cemiyeti~n kararından giri~rnesi ~e~l.enemez. Harb s~h.asının noktai nazarını tedris eder. C. Cfu~em ~'C:., .. ···· 
sonnır bizzat İngiliz Başvekili de şu gemşlcrnesı ıçın daha başka hadısele • Amster.damdan haber verildiğine gö Haushofer istediği zaman telefonda ••.•••••••••••.•••.•••••..•••••••••..••••••••••••• 
haberi verdi: r~n de çıkması, daha doğrusu önüne ge. re, H itler, Dr. Şahtı tekrar mali işle • Ribbentrop'la konuşur. Hess onun a • T A K V 1 ıVJ 

- 't Finlfındiyay.a ilk parti olarak çılmez hal alması l~zımdır. ri n başına geçmesi hususunda kandır. zad kabul etmez müridlerinaen biri • 
bir kısım tayyare yolladık. Bu ilk par- Ekrem Uşaklıgfl mava çalışmaktadır. dir. 
tiy1 diğerleri takib edecek, ayrıca harb 
levazımı da yollanacaktır.» r 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl Bu İngilterenin kararıdır. Bu kara
n tngfltere ne her saha-da iş birliği 
yapmış -olan Fransanın mürnasil bir 
kararı da takib edebilir. Fakat yardım 
bundoı1 mı ibaret kalacak? Tayyare ve 
harb levazımı sevkine mütehassıs yol. 
lanması da inzimam eder mi, etmez 
mi? Bu sahada henüz söylenmiş bir 
söz yoktur. Suale mtisbet cevab veril
di~ takdirde FinUmdiya\ia İspanya 
barbierinin bir benzeri başlıyabilir. 
Ve bu başlanrrıç daha geniş harblerin 
ilk safhası olabilir. Dün ~ece bir rad. 

Bir arkadaşımızın başmaka]('Sinde şu satırları okuduk: 
~insan. kalbini bir emme basma tulurnbaya benzetiyoriar; 

.göğ~Jmüzün içerisine yer~ştirilm~ olan bu tuluınba -...-ücu
dümüzdc kanın deveranını temin için faydasız kuvvet 
sarfeder. 

Acaba vasatı bayatta olan bir in.c:anın do~duğu günden 
itibaren olünccye kadar kalbinin sarfetti~i kuvvet toplanmış 
olsa !le eder? Fizyoloji alimleri bunu h esab etmişler; böyle 

bir kuvvetin Paristeki Eyfel kulesini yerinden kaldıracak 

derecede muazzam bir enerji klltlesi teşkil ettiği neticesine ' 
varmı~lar, yalnız başına bir kaJ.b bu kadar büyük bir kuv
vet kaynağı olursa bir insanın elleri, ayaklan, kafası ve di
ğer uzuvları ile bütün bir ömür müddetince sarfettf~i kuv
vetiere göre ne müthiş bir enerji kayna~ı olduttı tabmin edi
lebilir; böyle bir insan bir Eyfel kule.<rlni deR-il, yüzlerce Ey
fel kulesini yerinden aynatacak bir kuvvet demekt!r .• 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER INANMAl 
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Magnlere çarparak 
batan gemilerin sagısı 
günden güne artıqor 
Şirnal denizinde yeniden iki petrol gemisi 

Yunan, İsveç, Norveç gemileri hattı 
ile 

L:ınd tan ra, 16 - İdaho vapurunun kap-
lah~ gazete.cilerle yaptığı beyanatta bu 
oıı tn.i kendı vapuru ile Holfoaad vapuru 
~a m 1 Inesafe He giderken ayni zaman
llıişr aynıere çarparak battıklarını söyle
.\şa·ır. lio~foaad daha evvel batmıştır. 
tı:r.gı katıarda kalan bir tayfa boğulmuş-

B· (A.A.) 
Lo lt Yunan vapuru daha batb 

llı.a" lldra, 16 (A.A.) - Atlantikte bir 
Jlt(! ~ • latı 

5 
~arparak veya torpıllenerek ba-

"''Pıı 217 tonHatoluk Germaniea Y'tnan 
llııştı~nun bütün mürettcbatı kurtarıl-

Sir N k b . Ost orveç vapurunun a ı eti 
167-ı 0

• 16 (A.A.) - Norveç bandıralı 
iıııa to?luk Fenia vapuru. İskoçya açı
tette~ bır ınayne çarparak batmıştır. Mü
tuı-. ~-tı 18 ki~i idi. Bir flika bulunmuş
~da ancak iki cesed vardı. 

Londra, 16 (A.A.) - Roytcr ajansının 
sala.biyettar mehafilinden öğrendiğine 

göre İngi\iz DopHorrol Eve Velton va
puru ile Yunan Para:as vapuru geçen 
hafta içinde Norveç sularında mayne 
çarparak batmı.şlardır. 

İki petrol gemisi hattı 
Londra, 16 (A.A.) - Dün Şimal deni

zinde, iki petrol gemısi mayne çarpmış
tır. Bu gemilerden biri Liverpol limanı
na kayıdlı 8939 tonluk Atheltemfl.ır. di
ğeri Dublin Jimanına kayıdlı İnverlane
dir. 

Kaza kurbanlarının sayısı fazla oldu
ğu söyleniyor. Kurtarılanlar dün gece 
şimali şarkt salıili limanlarından birine 
çıkarılmışlardır. 

Oslo 16 (A.A.> - Norveçin 1260 tonluk 
Pagny vapuru lle 1900 tonluk Flood vapuru 
İnglllz ı:ahlllerlnde batmııslardır. 

"Gr af Sp e e, yi 6 ingiliz gemisile 

Garb cephesinde 
bir Alman taarruzu 
zayialla pUskurtuldu 
Paris, 16 (A.A.) - ll) Kanunuevvel ak
~ tebliği: 

(Bl4tarafı 1 üıci sayfada) Düşman saat 6,15 te Moseliein şarkın-
ruzda bulunm~lardır. Bu tankların 14 ü daki po3talarunızdan birine karşı taarruz 
tahrib edilmiş ve dördli de hatlarımıza etmiştir. Bir bölük kıymetinde bir müf
gelerek teslim olmuştur. Ruslann taar- reze, topçu ve torpil endhatlarile hazır
ruzları ağır zayiatla püskürtülmüştür. lık yapıldık•an sonra harekete geçmiş-

Finler iki büyük 
taarruzu pUskurttUior 

Rusların Ladoga gölü şimalindeki ta- tir. Bu hareketi topçu ve ağır mitralyöz-
arruzları da akim kalmıştır. lerin himayesinde yapmıştır. Taarruza 

Uzak şimal ınıntakasında Finlandiya uğrıyan posta .şiddetle mukavemet etmiş 
kıtaatı çok faik düşınan ku\·velteri kar- ve göğüs göğüse bir çarpışmadan sonra 
şısında geri hatlara çekilmektedir. düşınan ağır zayiatl.ı tardolunmuştur. 

lle i hareketi Elimizde bir miktar silah ve mühim-

Tolvajacrvide kıtaattınız ilerlemeğe mat .. bırakmı.ştı~. 
ve düşman malzemesı iğtinamına devam Duşmanın esır alınaya muvaffak oldu
etmiş ve gece elimize 15 aded orta tank ğu iki askerimiz tevkif ateşimizden isti
geçmiştir. fade ederek hatlarıımza iltihak etmiştir. 

B enzin, p et rol 
fia. tl arında 

tebeddül yok 

Suonoisahmide kıtaatımız dört ' gün 
süren şiddet~i bir çarpışmadan sonra 
Soumisahm kilisesinden hudud'a giden 
yolu kesrneğe muvaffak o'muşlardır. Kı
taatırruz Suomisahmi kasabasını geri al
dıkları gibi düşman kuv,·etlerinin bir 
kısmını Kiantaj:ırvi gölünün garbına , Ankara, 16 (Hususi) - Benzin ve pet
püskürtmüşlerdir. rol satan firmalar mümessilleri Ticaret 

Diğer kısımlard~ vaziyette hiçbir de- Vekaletile temaslarını bitirerek İstanbu-
ğişiklik yoktur. la dönmüşlerdir. 

Bir Sovyt't ~ .. h-i~i J..ııtı:-ıldı Ticaret Vekaleti benzin ve petrol ile 
Deniz kumandanlığı tebliğinde ezcüm- diğer alakah maddelerin fiatlarını tesbit 

le deniliYor ki· etmiştir. Benzin ve petrol batlarında e-
Orbo ~dalar~nda ve Ago sıra adaların- saslı tebeddül olmamış, yalnız motorin 

cia cereyan eden bir mü:;ademe esnasın- yağı fiatının artırılması zaruri görül

da sahil· bataryalarımızın ateşi Gorky ti- müştür. 
pi bir Sovyet muhribinı ehemmiyetli su- Bunun sebebi &>manyadan gelmekte 
rette hasara uğr:ıtmıştır. So'"l dakikada olan malların fevkalade pahalı olmasıdır. 
alınan haberlere gore bu ınuhrib batmtş- Harbin b~lamasından evvelki fiatla bu-
tır. (A . .A:.) günkü fiat arasında yüzde yetmiş bl'şe 

SovyPtl,. in Z"'viatı yakın fazlalık görü1.müştür. Bu madde-
Helsinki, 16 (A.A.) ·- Taipale nevrini lerde hiçbir suretle bulıran olmaması i-

~ C&ştarafı ı inci sayfada) ] karaya çıkarılmasına müsaade edilmesini geçerek Mannerhaim hattına hücum <.'t- çin Ticaret V ekıileti icab eden bütün tcd-

~~~elerek, cGraf Speet nin çtkmasını IIBiitemlştir. bBl u m \isa ade verllmi~ ve Belgrano me k istiyen mü him Sov\'et kuvvetleri birleri almıştır. 
U. trıekt l t .

1
. k .. . manın:ı. rçot alır ya.ralılar çıkarılmıştır. .. I d 29 . Memlekette mevcud stokları Amerika 

Ounkerk kruvazörü be~liyor 

lıhak e. o an ngı ız ruvazorlerıne Bu yaralıların blrço~u tedavi edilmeden ev- son gun er e tıank \'e bırçok top kay-
t1i altı etnuşlerdir. Bunların sayısı şim- ı vel teıer olmuşlardır. Exeter kruvazörü, a~tr betmişlerdir. FinEındiya topçusu birçok ve Romanyadan gelecek olan mallar tak-

tr Ya çıkmıştır. surette hasara ulramıştır Te ancak 8 mU nakliye rlubalarını batırmışttr. Ruslar bu viye edecektir. 
'hıi lllısızların cDunkerk» kruvazörü de süratle sefer edebilmektedir. Bu gemiye ar_ hücumlarda 1500 ölü vermişlerdir. Ya,. Ticart"t Vekiletinin tebli(Ti 

tnevkie vasıl olmuştur. tık kaybedllmi~ nazarlle bakıimaktadır. ralı ve esir'-er de sayılır~a yalnız bu mın- Ank:ıra 16 (A.A.) - Tic:ıret Vekaletinden 
· b k d ıebıt~ cdtlın!.ştır: 

tı ~ Ikinci ceb kruvazörii Hnr e tayyareler de iştirak etti ta a a taarruz Ruslan en ara ğı lO bın Petrol ve muştakları fiatlarının her taraL 

~~ger taraftan bu akşam Roma radyo- B~rlln 16 <A.A.> - Montevideodan gayet e- kişiye malolmuştur. ta yükselmekte olmasına ve Romanya piya_ 
Sıı.,._ an Verilen b" h b .. G f mln bir membadan alınan malflmata göre, Ladoga gölünün şimalinde Finlandi - aasında ıse fiatlar azım bar nicbet dahUin-
"\! ır a :.!re gore c ra 

0 
. · " 1 1 · ·ıı. h Id ~ • nin . raf ~on Spee lle IngUlz truvazorleri ara va ı ar yaptıkları son mukabil taarruz- de ve mutazaman tezayiıd ettıı:.i a e son 

~ ıı Ceb eşı ola.? -~Admiral Sch~er:t Al- sında yapılan harbe İnglllz tayyareleri de ~~= larda Rusların 15 tanktnı tahrib etmişler motorir. hamulelerintn ancak mezkür mem
l'ıııa ın~ kruvazoru de. Montevıde~ su- tırak etm!.ştlr. Müteaddid İngiliz keşif tay_ ve ilerlemekte bu'unmu~lardır. SalmJ leketten getlrllebllmiş bulunmasına blnaen 
tJ\ık.~teve<:cihen hareket etnüştir. yarelerl Graf Yon Speenln toplarlle tahrib . ,~ motorin fiatlarının arttırılması zaruretl ha-

~ne ~·•ural Scheer» Ingiliz kruvazörle- edllmlf!lr. ınıntakasında Fın.andiyalıla.rın mukabil sıl olmuş ve aşa{tıda yazılı azami fiatlar 15 
~lt'Graf Spce. ar~smda cereyanı mu- Kat'lyen emin ,ahldler İngllizlerin mü taarruz ile ihata ettikleri Rus kuvvetle- İlkkanun 1939 tarihinden itibaren tatbik 
~ ilk sayılan h b . .. "b htm zayiata utra~ırır teyid eylemekte _ rinin mevcudu belli değildir. mev:tllne konmuştur. 
~ eden . mu are eyı munası me- dlr. Finlandiya ordusu miikcmmel tank 1- htanbul, İzmir ve İskenderunda depo 
balı ol ~~kıb ederek, müdahalesinin fay- Nişanlar dafi toplarına m alik bulunmakta ve bun- fiat!arı dökmede kilo başına 9 kuruş ve çift 
~te~ a ıl.eceği takdirde kendisi de mu- büy\ik tenekede 329,20 kuruş olarak t~biL 
~o/te ~ştirak edecektir. L:mdr:ı 16 (Hu.sust> _ Kral, cGraf von ları fevkalfıde iyi kullanmaktadırlar. edllmiştlr . 

<\ılh. evıdeo'dan alman haberlere göre Speeıı ne muharebeye tutuşan İngillz kru _ Sovyetler· n te
1 

li ği Blnaenaleyh, her yerdeki cart fiatıara: 
tı. ''<ttı b vazörlerinin kumandanianna muhtellf ru·· ı_ M k 16 (" " ) I · :1 D"'k""'ed kilo b "1 a 2 A6 k :--'htı ahriyelPeri cGraf ~pee• nin ta- os ova, .-ı. .• -ı.. - .enıngrcr as- o ... e a .. n : ,-s uruş ı " n - - belerde nlşanlar vermiştLr. Ayrıca, Komodor k i k • Çift •enekede· 73 so • cı~'-aha a hararetle devam etmekte~ı·rıer. ütb 1 1 er mmta ası erkanı harbiyPsinin teb- • . . <q \..l r ~ n halz bulunan «Exetera kruvazo·· 11" e ... :!U işti Za b - liği: ~v " m r. 
ll :ııaltta. U hususta fazla güçlüklcre ras- rünün kumandanı ıse, tern ettlrllmiştlr. 2 - Benzin ve gazya~ı fiatıarında de~i _ 
aı-agu dırlar. Çünkü Nazi aleyhtan olan Son miihlet bitti 15 Kanunuevvelde, Murmansk istıka- şikilk voktur. 
~ "tay}ı gemi işçileri, tamirata yar _ metinde Potsamo .::enubund:ı 60 kilomet. ----------

"me~· Londra 18 <A.A.> - Uruguay bükümeLI, re mesafPde bulunan Salmijarvi köyünü Da~i!iye MüsteşanD 10 
C"~. -·. gı reddeylemişlerdir. Grar von Spec zırhlısının Montevideodan h·ı tr, ~ı:ınınin · işgal ettik. d '"'• t• ·ı "'· · ~hl te yarın sabah (bu sabah) li- re ket etmesi lçln son ve kat1 mühlet bu gece Q(" ı~ ı rı PC egı ası s. z 

rketmesi muhtemeldir. yarısı olarnk tesbit etmiştir. Oukhta istiknm<>tindf> cepheden 
1213 

Ankara, 16 (A.A.) - Dahiliye \TckAI~-
~1 ki kilometreye kadar ilerledik. ~ tıont~·;eler işlerneğe başladı M h l PetrO?.-ı.dovsk Lc;tikametinde Tepptısil- ti Müsteşarı Nazif Erkinin başka bir me-

f:t>ııı ı co, 16 (A.A.) - Graf Von a pUS arın yiyecek bedel:eri ta kasabasmı ve istasvonunu işg::ıl ettik. muriyete nakledilerek y<'rine Kastamonu 
~bi bıırı .~anıiratı dün bütün gece olduğu Kexholm istil~ımetinclP. muvaffaki- Valisi Avni Doğanın getirileceğinc dair 
~ ~"" gun bütün rriin de hummalı tarz- (Baştarafı 1 inci sayfada) • İkdam gazetesinde intişar etmiş olan ha-~~~ "vltlı-) b- vetle ilcrliyerek h~vanın fenalığı yüı:in-

Sayfa 3 

E' 
• Ö,'en bir cemiyet 

dirilemez. Bir yenisini 
kurmak gerektir 

YA7''n' Sf'Hm R~'"" r..,.,,..4 

F inlandiya ile ihdas ettiği harb va
. ziyetinden dolayı Sovyet Rusya 

Mılletler Cemiyetinden çıkarıldı. Bu ka
rara müttefikan iştirak etmesi lazım ge
len kırk devletten dokuzu müstenkif kal
dı. Sebebi basit: Bu devletler, aleyhinde 
rey verecekleri devletin uzak, yakın kom
şularıdırlar. Milletler Cemiyetinde ihti
yar edecek.leri ~attı hareketten dol:ıyı 
başlarına bır bela gelmesinden korktular. 
Etıi.ye, sütlüye, karışmamış görünmek is
tedı1er. Esasen bu cemiyet azasının ote
denberi bizzat kendileri ve bu kurum a
le~h.ind~ki buna benzer durumları de(:il 
mıdır kı kendisinden büyük hizmet er 
bek~~ne~ilecek .olan Milletlı>r Cemiyetini 
bugunkü anemık hale getirdi ve onu bir 
müze vaziyetine soktu. Milletler Ccmive
ti merkezini merak edip gezen insanlara 
çok defa verilen ma!umat ~unlardır: 

. Cemiyet binasının işgal ettiği saha 18 
bın metre murabbaıdır. Bu binanın IiOO 
kapısı vardır. Mevcud pencerelerinin sa
yısı 1650 dir. Dahil ile ve hariç ile temas 
etmesini temin için binden tazla tPlefonu 
vardır ve bütün bunlar meraklı ziyarct
çilerin tetkik ve müşahedtsinc amaele 
tutulur. Fakat orada. herkesin beni be
şerden bir ferd sıfatile görmey~ hakkı o
lup ta göremediği tek yer. dünya r.lukad
deratınm görüşüldüğü toplantı salonudur. 
Ya1Jlız bu.günkü harbin başındanberi 

de~il. bir hayli zamandanberi cemi ·etin 
bütün büroları faalivette:ı .sakıttır. Ca
lışan veya çalışır görünen tek büro bey
nelmilel fuhusla mücadele vazifesini ü
zerine almış olandır. Fakat buna rağmen, 
bu çalışma, eski düm·adan yeni dünya
nın cenubuna akın akın masum ve bcd
baht kadınların sevkedilmesine bir o:ed 
çekcmemistir. 

Geçen Eyll.ılde toplanan kontrol ko
misyonu cemiyetin bütçesini :{00 milvon 
frank olarak tesbit etmiştir. nu paranın 
mühim bir kısmı. cemiyetin daimi idrıre 
nı~'murları tarafından maaş olarak bel'e
dilir. 

Bu yüksek maa~lı memurlardan b iri 
de Sokolin adlı zattır ki bir Sovvet tPbn
asıdır. Bu zat So'·vet Rusvanın ~cemiyet
ten ihracı kararını mütPakıl.> işine deva
mının husule getirecpği garib vazivPti 
idrak etmic; olacak ki P\'\'e1ki gün Ce
ncvreden avrı1mak zaruretinde kalmıs-
tır. Fakat eski l'tn.sale istinaden kalsa idi 
rıe lazım ıte-1 ecekti, dPrsem, gene verece
~im cevab bir chiç:t tir. 

Bu cemiw•t fikrini ilk defa ortaya atın 
Amerikalı Viison olmuştu. Amerikalıla
rın Vil.,onu takib Ptmı>me]ori ,·üriinden 
Amerika cC'mivet hariri l.::aldı. növlece rle 
bütün dünva icin örnek bir müessese o\'l
bilecC'k olan remivPt, ilk adımcia Vt'tim 
bir half" '-'Pldi. Ga1 iba kuruluo:unrlaki bıt 
talihsizlikten olacak: bu cemiw•t. cicldt 
herhan!!i bir jc;p el attı iı:e muvaffak nla
m~dı. Ona. hfıHi bcıvundan büvük io:lPr 
ı:rf'rrHirmı>k j!;tf'mek. kıınaatimi7Ce hatıı
dır. Öliivü oldu~u yerde rahat bırakmalı 
\'e istenircP, m('c:,_,ıı·r <~h <:Ö.,Ürı" uyu1arak 
hatırası ,_,nvırla yafiorHlmelidir. 

........,<,Pii11r ( 1r> ant.Jt ~m~c .............................................................. 
Polanya elçiliğim~zde 

Ankara, 16 (Hususi) - Polonya hü
kumeti nczdindeki büyük elçiliğimiz i
kinci katibliğine Kemal Koç tayin edi!-

~~ ı .. \J!L etmiştir. Bu hususta birçok c.e- dettirilocek yiyecek bedelleri hakkındakı" • bcrin asılsız olcluğı.ınu kayda Anadolu a-"l ""•ı den tavvare harekatı yap•lnmamıştır. 
(ı~ilsl alar kul ' anılmtştır. Son mühlctin kanunun bazı maddelerint değiştiren Iıi- S ~ jansı mczundur. hbi;~dan Alınan zırhlısının çıkmav. a yiha Büyük Millet Meclisi ruznamesıne ovyt"t or usu ... :=== ................................................................................................................... . 

'4oli Londra 16 (A.AJ - Helslnklden gelfm ~~ 
~ 1'. A. edip etmiycceği merakla bekle- alınmıştır. Layiliada kanunun ikınci mad habE'rle'"e göre Finliindiyanın merkezinde Sabdıtan Sabaha 

miştir. 

""llı İn ~an zırh1ısından çok daha kuv- desinin şu şekilde tariili teklif olunmak- harek!i.~tn bulunan Sovyet kıtaatının mev. 
t ~~gı}ız zırhlıları Rionun mansabını tadır: cudu 750 bin tahmin edllmektedlr. 
~€'tl bii 0~~uğundan böyle bir çıkış ha- - Her mahkum ceza evinde bulundu- Bir Fin ask•,. ine 10 Rus asl·eri 
~~eıı~u Yük bir cüret olacaktır. ğu müddetçe yiyecek bedelini öderneğe stokholm 16 (A.AJ - iweç gazetelerının 
lb~.ırıe .er son verilen mühletin bütün mecburdur. Bu yilyezek bedelleri, ceza FinlllncHyadakl muhabirierine nazaran Fln_ 
~~"l'idn yapılması için kafi geldig~ini evleri idarelerince altı ayd·i bir bordro lAndlya kıtaatı ric'atıarını miıkemmel bir •ı., tarzda yapıyorlar. İşe yarıyacak bütün kÖP-
~ o\ıllta e eylemiş'~rdir. yapılarak tahakkuk eWri:ir. M.ıhkumi- rüleri ve di~er şeyleri tahrib ettikten sonra 

l'iye n Zır.hlısı mai mahnık \'C tonl:ır- yetleri altı aydan asgari olan mahkılm- mü.~tahkem hatta çekllmişlerdir. 
~ lııtıd Cek almaktadır. lara aid bordrolar saltverilecekleri tarih- Bir Finlandiya a.skerine 10 Rus askeri Lsa-
~ ~l'e t~.· lt: (Hususi) -·· Alınan son bir ten bir hafta evvel yapılu·. Bordrol:ır bet etmekted_i_r. ______ _ 

ak-Rore, • <1raf Spce• nin makineleri m~~ümla~a da tebliğ olunur. Tahakkuk V ·~ Çalışınağa başlamıştır. ettırılen yıyecek bed:!l!eri mahkumlar eziiv yanardağı 
lo Kara suları · tarafından ödenmezse ctimt.u!"iyet müd- Napoli. 16 (A.A.) - Vcsuve yanar da-

~~ıı.~dra, 16 (AA) M t 'd k deiumumilikieri t&rafırıd9n kendilerinin ğı bu gece tekrar faaliyete başlamıştır. 
tıııı' cereyan · d -d 0.n evı ~o a: : ikametgahı belediyelerj ve belediye teş- Yanar dağın ağzından her biri elli metre 
~~e lt betne Urueg~~ın e;~:t:~os:rcşi~~ kilatı olmıyan yerlerde bağlı buluncJuk- genişlikte lav

1
.ar akma ktadır. Maamafih 

t te,.ada.r ne İng'lt d Al ları kaymakam ve nalıive mfururlükleri şimdilik civarda bulunan halk için teh-
ydi ı ere ne e manya- ·r . - l'k kt Saı· edilınem· t' marı etıle borç'.arını öderneğe muktedır ı e yo ur. 

~ aııi ış ır. . . 
A.lliy Yettar İngiliz mehafilinde kay- olup olmadıkları tahbk olunur. Iktidar- Tasni edilmiş bir haber 
~"llrıı-;~r ki, son A 'k k f d ları anlaşıldığı lıalde bordarını ödemi-
'lt -~a.rı men a on C'ransm a _ . .. • . 
Q ~n ın etrafında tesis oıunan bita- yc~l~rd~~ cu~u~ıyet m~ddeıumumi!ik- <Baştarafı ı inci sayfada) 
tı~tere takaYı İngiltcr~ tanımamı!;tır. ln- lerının ış an uzerr:ıe malıye dairelerince Fransız kumandası altında, Sovyetler it
"'llıı~taarıcak üç millik kara su'a)rını ta- tahsili emval kanullıı hükümleri tatbik ti~adına karşı bir ordu teşkiline dair giz-

lt devnın ediyor olunarak borçlar tahsil olunur. Yiyecek li bir maddeyi ihtiva ettiği bildirilmckte-
tı~~-ıı~~tn uğrıya 

1
.' .

1
. . • bedellerinden doğan alacaklar mahktl- dir. Bu ordu 400 bin Fransız, 80 bin lngi-

L"~a "'~·.\ı n ngı ız gemısı . . . . . 1 500 b" Tü" k k . d '~'ıı _tltı-rı res 16 (A A.l _ Falkland adala- mıyetın hıtamı hnh•nden başlamak üze- iz ve ın r as erın en mürekkeb 
)jjı~~~:-tl e}: lııtıyen Exeter adındaki İng111z re beş senelik müruru zamana tabit::lir. olacaktır. 

~<lar' ;rJanun hükilmettnden yeniden Iktidarla~ olmadığı anlaşılanlardan yi- Anadolu ajansının notu: 
ecruhun blr ArJantın limanında yecek bede~leri annmaı. Bu haber tamamen tasni edilmiştir. 

Yuva 11l yapan ve yıkan 
Bi7im ga1:etenin boşanmalar bakkındaki anketi hararetle devam ediyor. E•len.. 

rnekten umd'Uklarını bulamayanlar dr rtllerini dökmek için fırsat b~ muıt ıörü. 
nüyorlar. Ankete iştirak eden aYUt..allar da dahi.: olmak Ü7ere birçok erkekler 
kadınlara ateş püskürüyorlar. Yuvayı yıkan onlarmış. 

Hiç bir dan yoktur ki suçlusu m:ı1um oldutunu iddia etme~in. 1\leşhud cü -
riimlerde bile suçlular ciirümlerinl inkar, nihayet tevil edu er. Bir maznunınl 
ortaya çıkıp ta: - ı<Evet ben kabahatliyim. Cezanıa da razıyım! .. dedil"l lıtltUm"-
miştlr. Yabud enderi nadiratt.andır. 

Hele karı koca arasında haklı Ue baksızı ayırmak bir meseledir. Yıılnız kadıni 
dinle eniz kendisini bir meliike, kocaarnı zeba.ni gibi törürsiinü'l. Fakat bir de 
erketi dinleyin, o tatlı dilli tazecik ıözünÜ!!de ırrit kesilir. Bu böyledir. 

Erketl. kadını, avukatı, mubarriri yıkı'an yuvalar için mücrim arıyorlar. Kimi 
kadını, kimi !rkefi mes'ui tutuyor. Fakat hiç hatıra gelmiyor mu ki yıkıldıtın
tıan bahsedilen yuvalar esao;en satlam yapılmamı,tır. Eski izdiyaçların harcı eok 
sıkı Idi. Babalarımızın zamanında evltrimlz çf'rden, çöpten, tabtadandı. Bu çü.. 
rük binalar, batti mahalle mahalle rayır .;ayır yanardı. Fakat aileter yuvaian 
~nkl betonarme 1\lajlno lstlhklhnı ıi"i idi. Şimdi ise ak.'line . apartımanlanm .. 
hetonarme. Fakat içine kurulan yuvular entipüften. Sebebi nt>? 

Sebebi esaslı bir icti.mai hadise clefildir. Korkusu ve tehlikesi yoktur, geçici· 
dir.llemen hülıi!ta edivereyim: Türk kadını henüz yeti iyor. Yeni cemiyet haya. 
tına tamamile adapte olamadı. RI ler'ni tanı:im edemedi. Erkekle arasındaki nıe-
81\feyi kapatamadı. Zablrt cörenete bakarsak aldanırır. Bu i'! bir nesll ı'idir. 
Hayatı maddi cepheden görmek için biraz yol daha atmamı1 U·ı:ım. Dii'IÜncelerl. 
mlzl hislerimlr.e biikim kılmıya ahıtnı:ılıyız. Fantaıiden, görenekten, he-yecandan 
uzakla .. malıyız. Kabul etmeliyiz ki 17"dir:u· a~k Vf' heyeca11 mev·ruu de~il. içtiınal 
bir mukavele ec;eri ve neticesldlr. tdrak ve lnsiyakınuıla bu hakikata •asıl oldu
lumuz anda normal afte ve cemiyet hayatına rirmi~ oluru7 
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4 Sayfa 

G • 
ı sa an 

e fş ed· 
Bu teftişler esnasında pratik usullerle mahlut yağ 

yapan dükkaniara rasiandı 
Nebati ve hayvani gıda maddelerinin 

kontrol işlerine bugünlerde yeniden hız 
verilmiştir. 

Belediye doktorlarile, kaymakamlar 
ve polis memurları semt semt ani tefti~
ler yapmak surctile nebati ve hayırani 
gıdalar üzerindeki hileleri meydana çı
ıkaracak1ardır. 

Bundan bir müddet evvel Eminönü 
kazası dahilinde sadeyağ imaHithanelc
rinde yapılan teftişlerde ma-hlut yağ ya
panlar yakalanmış, ocakları mühürlen
mişti. 

Yeni teftişlerden en müh!nımi dün F..
minönü kazası dahilinde yapılmıştır. Po
l1sler, belediye memurları ve doktorlar 
beş a ayrılmış, Balıkpazarındaki sa
dcyağ satan 25 dükkanı ani surette teftiş 
etm' lerdir. Bu dükkfuılardan 57 nümu
l'le alınmış, tahlilleri için kimyahaneye 
gönderilmiştir. Dünkü teftişte gayet ga
rlb bir şekilde mahlut yağ yapan dük
kiinlara rastlruunıştır. 

Ötedenberi yumuşak ve katı vejetalin 
ya~lan, donya~ı ile karıstırılarak ve içi- · 
ne bir miktar da Halebyağı atılaral:: mah
Iut yağ elde edilmektc idi. Bu şekilde el
de edilen ya~lar cSadeyağ» diye halka 
satılmaktadır. Geçen scferki teftişlerde 

Arama yapılan dükkô.nlardan biri 

mahlut yağ kavnatılan ocaklara raslan- yakı1dığ1 ve üzerlerinde de ma~lu~. ya~ 
nllr1, bunların kullanılması menedilmişti. yapan kazanların kaynadı~nı gormuşler, 

SON POSTA 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
Vakıflar Umum .Müdüni Fahri Kiper, 
Beledıye İmar ve Fen İşleri Müdürleri 
ve mütehassıs mimarların iştıraki ile dün 
öğleden evvel Belediye Fen İşleri Müdür
lüğünde mühim bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda şehrimizin imar işlerine Va
kıflarm da yardun etmesi, ~ gösterecek 
ihtilafların İstanıbul Vali ve Belediye Re· 
isi Lutfi Kırdarla Vakıflar Umum Müdü
rü Fahri Kiperin müdahalesile derhal 
hallolunması karar'ıa~ıştır. 

Belediye Eminönü meydanının etrafı
nı modern binalarla süsliyecektir. Vakıf
lar Umum Müdürlüğüne meydanın bir 
köşesi verilecek. Vakıflar İdaresi bu kö
şeyi modern binalarla siJs'iyecektir. İlk 
olarak Vakıf'.ıar İdaresi meydanın Balık
pazarı cihetinde beş katlı bir F.vkaf sa
rayı yapacaktır. Bu binanın meydana ba
kan <:iheti beş katlı, Un kapanı ciheti' dört 
katlı olarak yapılacaktır. Belediye sara
yın yerini Vakıflar İdaresine beş yüz bin 
liraya verrneğe karar vermiştir. Vakıflar 
İdaresi bu yere beş yüz bin liralık bina 
inşa ettirccektir. Vakıflar sarayının pro
jesi bir iki güne kadar müsabakaya arze
dilecektir. 

Bir sandal devrildi 
içinde iter denize 

döküldü 

• 

3 gardiyan mahhumların firarlartn 
verm~k uçundan mahkemeye verildiler 

Üskii<:Iar hapisanesinden firar eden henüz yakalanamamış olmakla be_r~; 
iki malıkurnun Şile ormanında bulun. ber, yapıılan araştırmalar netice51~ • 
du!-.Iarı öğrenilerek, ormanın jandar - birçok izler bulunmuştur. İki ınn bit 
ma kuvvetleri tarafından sarıldığını kurnun bu ch·arda yattıkları ve ıa • 
yazmı~tık. miiddet saklanınağa muvaffak 0 'ı.ıŞ 

Üsküdar jandarması gerek orman bildikleri, bir iki ev de tesbit oıunıt'~ıı 
dahilinde, _g€rekse civarında araştır- tur. Malıkumların henUz yakala:n; 
malarına devam etmektedir. Firariler (Devamı 10 uncu snyf~ 

, 

Mevsimin Fransız Süper Filmi 

i 
B4ş Rollerde: Bu hafw isimleri herkesin altzında dolaşan 

SİMONE SIMON JEANiNE DARCEY 
ve CORINNI LUCHAIRE 

3 Aşk ... 3 İhtiras ... 

Bugun S C M ~ R Sinemasinda 
Görece~iniz en güzel ve en cani.ı ve hartıkelli filındir. Aşkı~ şaya~~ 
hayret filmi... BUtUn gOzellıklerin filmi. .. BUtUn sevişenlara ittıhn~ ~rJ . 
ıen film. tı&veten EKLER JUHNAL en son dOnya ve harb havadısl 

BugOn sıu\t ı ı ve ı de tenzilatlı maUneler. 

ALB RT EJ 
Bundan sonra ocak"ıa mahlut yağ yapan- dcrhal faaliyeti durdurarak dükk~nları Evvelki .gün Emirgan önlerinde bir de
lar Bahkpazırını tf'rketrııic:: c.nlıir kena- mühürlemişlerdir. . niz kazası olmuş, üç kişi boğulmaktan 
nndaki semtlere çekilm işlerdir. Belediye, gaz ocaklannın yardımı ıle 

1 

güçlükle kurtanlabiimiştir. .. 

Harb cephesine gitmeden ikmal ettiği 

Montmartre Geceleri Dünkü t~ftişlerde sad~va~ diye satılan gayet pratik bir usu,·le mahlut yağ ya- İsmail, Şükrü ve Hasan adlarında uç 
ve ehrin her tarnfına dagıtılan mohhıt pan hilebazları meydana çıkarmakta çok arkadaş Beykoz açıklarında balık tutmak 
yağ~arın gayet pratik bir usulle gaz o- müşküıtit çekecektir. Çünkü, bu sulle yağ üzere Cibalidcn bir sandoal kira!Jyarak 
caklarının yardımı ile yapıldığı görül- yapanlar baskını evvelden duydukl~rı Boğaza doğru açılrnışlardır . 

en son ve en güzel Filminde 
Parisin ~arkısını •.. 

müştür. takdirde ck>rhal gaz oca~nı. yok edebıl- Bir müddet kürek çekerek yollarına 
Bu r,ibi dükk5n\ara giren belediYe me- mE'ktedir. Bu kadar bası~ bır usulle hi- devam eden sandal yolcuları yorulduk

nn.ırlan· gizli bir yerde gaz ocaklarının )eli vağ yapıldığına ilk defa ras,.anmıştır. larından ~andalları~ .. Şı~e!i Ahmed ka~

..., Parisin Aşklarını 
Parisin gecelerini ••• 

· Tasarruf haftasın n 
alt1nc1 günü 

Ticaret Vekili 
şehrimize gelecek 

(Dahili haberlerimizin devamı 
8 inci sayfamızdadır) 

• 

Parisin kadınlarını ... ı 
Ş k F ansı Teganni edecek ve göstetecektir. Fransız ar ısının ve r 

tana aid Kana motorunun arkasına bag-
Sinemasının Şaheseri kalacak film. Bu Çarşamba Akşamı 

ıamış'ıardır. •• MASIN A 
Bu surelte Emirgan önleıine geldikle-ı S ME 

rimroda~kındMg~~~r w~run ~----~~~---••••••,~-~~~~~~~~-~~-1 
daıgaS1 ne sandaı birdenbire dcvrilmiş y A s· da 
ve içind('kiler denize dökülmüşlerdir. Et- Bugün S A K A R ınamastn ~ 

d biten a§ raftan yetişenierin yardımile kazaze c- Mlhracenin mllyonla.nna boyun e~lyen kadın... Niste başlayıp Hindde lk çor. 
ler güçlük\e kurtarılrnışlardır. li d 1 1 ri Hindll ltlkadları... Ruhların lntikall... Gaşyedlcl mUz ... 

Bu sırarla sand'alda bulunanların üçü m RC3 e eAe ... cheAyecanlı Nblr melvzu .. N. Bütün bunlaArı: ş K 1 
de bir hayli su yuttuklarından, tedav: al-
tına alınmışlardır. 

SU per filminde göreceksiniz.... .Baş rollerde: Taksirnde bir itfaiye binası ynpılaıak 

Beyoğlunda modern bir itfaiye bi -
nası ya-pılacaktır. Binanın Taksim ci -
varında yapılması istendiğinden, mü -

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

İlaveten FOKS JURNAL dünya haberleri ve Mlkey Mouse 

BugOn snat 11 ve ı de tenzUatıı matineler nasib bina aranmaktadır. &~ıı.••••• 

. b c~ece Yalnız bugiın ve u b 

Sinemasında 2 film birden 
ı - Kahkaba - Neş'e • Zevk ve e~leııce tut~ını 

Lorel - ardy Hovardahkta 

·cH ARD GREENE ANi TA 
• 
1 y p 

R 
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ID • DU e ar 1 
nere e ovru 1 i or? 

............... ___ .......... ... YAZAN 1 . .. . ...................................... _. __ 
i Emekli general B. E mir Erkilet ! 
i "Son Posta , n1n ııskeri muhar ri ri ~ 

F 
··-.. -·-··· .............. _ . 

. in~andiyanın imdadına çağırdı~ -·----··-··· ............. ............ _,: 

Mıll.etler Ceıniyeti yeni bir aciz, 
~reddüd, tcşettüt ve hadbinlik nümune

daha gösterdi. Mütecavizin, ne kadar 
~zak ve az olursa olsun, muhtemel bir 
ehdid ve intikamından ürken ve çeki

~:n. sözde ihtiyatlı, birçok devletler zu
~-ur etti. Bunlar ya müzakerelere hiç iş
~rak etmediler ve) ahud müstenkif kal
nıktr. Bereket versin ki dünyada Sovyet 
~·llsyanın kol ve hacağının erişcmiyece
t>l b' d ır Cenubi Amerika vardır; ve bura-
/' Yaşıyan Latin devletler, başta Arjan
:· nıütcoavizin Milletler Cemiyetinden 
b' arıımasını korkup çekinmeden istiye-
ılın~erdir. 

t'tn:Fakat İngiltere ve Fransa bile, bunla-
~ taleblerine ancak zaruri uymuşlardır· 
~~ , 
d uymasaydılar Cenubi Amerika 
lı evletLeri Cemiyeti terkedecek]erdi. El
~ıl _hiçbi~· kimse esmayı üst~ne sıçra~ 
d k ısteınıyor. Ve eğer Cenubı Amerika 
tı evletlerinin kat' i talebleri ve diğer ba
~evıetıerin bunları takviyeleri vaki ol
S ay<fı Milletler Ceıniyeti mütecavizin 
l>~ılmasına da karar veremiyecekti. 
le~ a do~u _R~s Sovyetler Birliği Mi\
tıa cr Cemıyetının bu defaki toplantıları-

ınten gelmemiş ve cemiyetin, rnuha
~::ı tatil ile Fin topraklarındaki as
la l'inı geri çekmesi ve Finlandiya ile o
t~ üıtila!ının hallinde bu müessesenin 
ltf'assutunu kabul etmesi yolundaki tek
rr·:ınc red cevabı vermekle MilJetlPr Ce
d:.cti misakını hiç sayarak kendi kcn
ttı 1 Çıkarmıştır. Milletler Cemiyeti, bu 

4 
.. rctıe-, bu sefe-r de tf'Cavüze u ğrıyan bir 

b~!l:lnı koruyabi'ccek herhanı~i T"'Üf""sir 
<f· karar vcremcmi§ ve neticede Finlun
t:;anın yalnız kaJdığı de-~il, artık yalnız 

ac:ıP,ı dahi tamamile anlaşılmıştır. 

-

"'"'""· ~ ~--
to\.~~0 
t.oAL.Atu 

Sayfa S 

HAduel er K arpsmda 1 
SORA ÇUVALDA 

D 

n 
htikar ve fiat yükselme.!\, sarl bir - Birşey mi alacalrtınız? 
hastalığa benzedi. Eşyadan eşyaya Cevab vereceğiz: 

sirayette devam edip gidiyor. - F~.sulye ~lmak istiyordum amma, 

Ş. d' d . . .. daha clun aynı fasulyeyi kilosunu yir· 
.. ını ı e çuvala sırayet etm~. Dün. mi kuruştan alrnıştım. Bir gun·· d U 

kü gazeteler yazdılar: de .. 1 e Y • yuz zam . 
cÇ~val fiatları birdenbire yükseli - _ Fasulye mah 1ıl d 

vermış. • .~"' a anma ı. 
. - Üzerindeki etikette c40 kuru~· 

_Dokunmuş ernha araS'lnda en hor gö yazılı. 
rulen çuvalın pahalılanması: y· . 

- Kumas bulamazsak, nihayet çu _ - ırmı kuruşu çuvalın fiat farkı .. 
val giyeriz .. diyenierin bile ümidlerini Fasulyeyi çuvalla alıp düıckft.na çuval-
kırınış oluyor. 1~ koymak mecburiyetindeyiz. Çuval 

.. fiatlan arttı. 
Gerçı bundan böyle, çuvala mızrak p ki 

saklamak istiyenler arzularında mu _ .. 
1
:- k~' amma ben çuval alacak de. 

vaffnk olamıyaca'klar amma, umumi ğ1ım ı. 
havatta. bi1hass:ı giyim bahsinde bü _ -_Ne yapalım efendim, biz çuval1a 

Y
ük bir demc:iklik vukua g 1 k almal!a mecburuz. Nihayet avucumuz. 

h'" e ece ve d d"kka . ıararın1 ihtikarın piyasada yaptığı her a u. · na getırerneyiz ya!. 
de~i~iklikte olduğu gibi, halk çekecek. Bunlar zararlı tarafları. fakat zarar. 

Bir kumruşçıya gı·deceğiz· K sız, eğlenceli taraflan da olacaktır: 
· wna~çı Esk'd lf · · · <l·~ kumaş cıkaracak, elimizle tutup baka. k ı en _·nm~ gıv mantonun 

cağız. Gayet sert, tüylü; dokunuşu umaşını begen~ı!enler: 
fena, rengi herbad bir ~ey: - Onun giyd'iği rnantonun kuma~ 

- Canım bu nasıl kum:ıc: di ğ" • da kumaş mı; ~deta çuval. 
-ı• yece ız, D J d' ş· adeta çuval! e-r cr ı. ımdi çuval gibi kumaştan 

Kwnaşçı bizi tepeden tırnağa kadar manto ~yeni ~ıskanacaklar: 
süzccek. - Görsen bır manto yaptınnış ki 

Kuma t 
1 

d • bi mükemmel, sanki halis çuval! diye • 
- ş an an ama ıgınıza ·r~ey cckler. 

deınem .. Yalnız son günlerde gazete de 
Eskiden: 

mi okumuyprsunuz? Gazete okumuş ol 
sayclınız, çuval fiatlarının arttığını öğ~ -: Ben çuvalcıya kız mı veririm! 
renircHniz. Bu çuval pahalılığında ben Dıycn, ~ız a~e ba~ları biT çuvalcı 
size cuvalı· kumas di~ çık ? kızlarını ıstedıgı uman şapkalannı 

~ , • J~ arır mıvım. ..• ta kl ö• 
Bakkala gideceğiz, bir gün evv;l ki. goge a ca ar·:. gü~ecekler. 

losunu yinni kurustan aldığımız fasul - Kızımıza oyle bır kısmet çıktı ki; 
ven· .. . ci 40-:ı: ,.,,_... • sorrnaym.. Adam bugüne bugün çu _ 
J ın u~~nn :. « .n.u..ı. ~· yazılı bır valcı! 
etiket goreregız; şa.,ırsbğız. Bakkal 
sora cak: 

unlari biliyor mu i din ·z ? ~ 
At'a çalışan sabrk hlikUmdar Havadan ll 0.000 lira 
Bazı kimselerin Londrada topla-

iddia ettiklerine nan beyne1mile1 
göre sabık Alman cpara ilmı:. konfe. 
Kayzcri Vilhelm, 1 rans.ı. esnasında es-
H olandadaki mali- ki Sirakuslardan 
kanesinde çalış- kalma, bir tek u-
mak istediği za- fak paraya sa:hib olan bir kimse bu para· 

manlar, at .şeklinde yayı\mış bir lroltuk yı !bizim paramızla 110,000 lira)a sat.. 
üstüne çılonakta ve orada çal•şmaktadır. llllfhr. 

İkind Giyom son barb vaziyetl(trinin * 

ler~inlfındiyaya maddeten yardım ctme
ıuı:_ beklenen devletlerin ilk safında bu· 
Cenı~ İskandinav devletlerinin Milletler 
lll" 'Yetinin müzakere ve kararlarında 
ir>l'Ustenkif kalınaları zavallı Finlandiya 
~·n b·r ~l 1 akis yeis verecek bir manzaradır. Fin s t h b'nd tetkikini, Almanyanın birkaç sene zar-
~ bb~kl Fin - Rus harbini n ilk günlerin- -. ovye ~T 1 e son vaziyeti gösterir harita (siyah çirgi ve o klar Fin cep-"~ 1tı. t helenle mukabıZ ta.arruz istikametierini, U.i bo~ olohr da Sovyet 4N-r-·.,. ı· ... tı·ka- !ında yaptıklarını hep bu at üstünde te~ 

Menekşe kokulu bHcek 
liil ınnssa sveçte FinlAndiya lehine ~ö- ,. -:s 
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•-. " ı~';; te.za'hürler oldukça kuvvE:'tli ve Fin- metlerini göstermektedir) kik etmiştir Sisindel ismi verilen bir nevi böcek 

laı; 
1 
1" a için f<'rah verici idiler. Fakat an- hudud mıntakası vardır ki tamamıle a·j buhınmaktadır. Bu mukabil taarruzlann * vardır. Bu böcek menek§e kokusu neş-

h· 1 an İsveçt<'ki hükume-t te-boo'lüli'e- çıktır. Ve işte bugün bu ınıntakada 5-6 her defnsınd:ı mahalli muvafiakiyetler reder. Çok hareketliclir. Güne.ş ışığın-
ıı:.~~1<'ive nazırı Sarıdlerin venf k'~b'·N· rlı· seyyar Fin fırk:ısı en az 15 Rus t'1me-nine temin ettiği ve edeceği malıimdur. An- Kuşl ri kandırmak ({Olay dan mahrum edilirse felce tutulmut 
lı~ l kalınası neticesi bu mMl'l<'kfltte karşı harbetrnektedir. Gerçi arazinin göl cak çok üstün sayıdaki Rus ordularının Ba 1n .b. 1 
lt;, s - Fin ~orbine müdııhal• c'.m=•k ve ormanlarla kesik olması ve kı~ın !nı- Şimali Finlôndiyada ilerliyerek nihayet ıı ışlnr ka!ese konulduklan ıa- gı lı o ur. Bunun için böceği yakal•• 
l'itr~~ Verildiği anla~ılıyor. Bu da ~öste- lalığı Finlere fevkalade yardım etmekte- Botni körfezine vannalarına ve dolay'lsi• ! man yalnız kalmış olmanın üzüntüsünü ya ra] am az, karanlık bir yere sokup çı,.. 
~ "'1• İsveç, Rusyanııı Finl~ndivn-lan dir. Ancak pek mahdU<i ve pek az olan le Ccnubi FinHindiyayı İsveçten keserek • çekerler, yemezler, içmC!:r:ler. zayıflarlor. kar•rlar. 

ta:n: k("Ddi!::i"e ta~rruz etmivect>f.ine maddi Fin kuvvclterinin nihayet tüke- k~radan tamamile sarmalarına mani ol- Bunları kurtarmak gayet kolaydır. Kafe- * 
t-unrt oıınus ve onun için bac:ka1arı u~- neb·ıccckleri gün gelecektir. mak Fin.ıandiya için imkansız gibidir; sin _bir yanına bir ayna koymakla her şey En zen in Al 

] a kendini atese atmak istememistir Fin harb sevk ve idaresi bugün hatta mcğer kı ona ordu1ıarla yardım edilsin. ı yoluna girçr. Aynada kendi aksini gören . Q man 
%~~1Ietl:er Cemiyetinin bu seferki tC\; fevkalbeşer addolunan şeyleri yapmakta- Fakat Milletler Cemiycti bu sefer aleme kuş, bir başka kuşla beraber oldu~unu .kin~ Gz~gın Alman, son Alman kralı 
ta..,.~_arının Finlandiyaya herhangi bir dır. O küçük fakat seri ve kabiliyetli ih- de Finlandiyayada 'd ... t . l 

1 cı ıyomdur. Servetinin miktan vir-
t- . \ACi te.n:ıı· tt·.x.· d .. :ı.. ı· · f k tivnt ordusunu Botn.i körf. ezı'nı·n §ım· ni d ' ki · yenı en ogre mış 0 

• znnnedcr ve artıle yemeye, içmeye başlar. mi beQ milyon lira tahmin -.3ilm kt ·df 
<.>!}\Oy n e ı5ın e şupue ıyız, a at J- u zayıfı kavıye ve hakkı kuvvete ,. 1.-u e e ~ • 
..,~ı....~tler Birli"'ini Milletler Ceml'-·eti doğusunda Ouluda tıoplamıştır. Bu mev· k .. d f . • ••••••••••••••••••••••••••••••••• __.. ...................................................................................... _ 
.... <\ı:~<ı 5 "' arşı mu a aa ve sı.yanet ede<:ek dünye. 
~ı.ı ..... rının bağlarından tamamile o;erbe~ ki Ladoga gölile Şimal Buz denizi ara- • b. .. k . ., kta "'' vı · ır m'.lessese yo tur ve insan:ar böyle 
tliiı a az çok bir ziyanı olduğuna ka- sındaki 1200 Km. lik hudud cephesinin bir müessese kurmaktan !cizdirler. 
ti .. : A.nuna elenecek ki Minetler Cemiye- ortası gerisindedir. Bu suretle ve ihtiya-••tn ka H. E. ETkiZet 
!and· Yldları Sovyetler Birliğini Fin- ca göre buradan cenub doğu jstikame- ............. .............. --............................. . 
t~l~ ı:ya taarruzdan nasıl alıkoyamadwsa ünde demiryolile ve doğu ve şiınal do~u T k b h k 
~a .. Cek için beslediği ve beslivece~i -te. istikamelterinde kara yollarile süratle ene e u ranina arşi 
~~~ t-nıeı' ve hareketlerinden de zaten kuvvet~r sevkedilerek münferiden ıler. tedbir ahnlyor 
~~ bırakaınayacalctı; maalesef bn da liyen Sovyet kollarına mukabil taarruz· 
~~dUr; çünkü rlefaatla görüldü ki, lar yapılabilmektedir. Dahilde teneke mevcudunun azalması 
q~ ... etıı devletler Milletler Cemiyetin- Finleri Oulu etra.fıoda bir ihtiyat or- ve ithal imkanlannm zorl8Jlllası yüz:..in-

• , l!ıtif den b~ıyan teneke bulıranının önüne 
~~ . adeleri kalmadı~ zaman bu mü- d~ !op~amağ~ sevkeden amil Rusların 

Fl Yi terketmekten çekinmediler. Şunalı Fınldndıyanın her tarafındım taik geçmek ~zere~ fiill hareketler başlamıştır. 
l'rı\th~landiya şüphe yok ki çok silah ve lruvvette mütcaddid kollarla gerek Oulu- Tc~~ke .ıthalatcılan ve k~r~e fabri
lıqtb lltı:n-tat ister; tank, ucak ve her türlü Lerdopol demiryoluna ve gerek Rovanie· kato~.lerı İtalyada teneke fiatlarının da
~~ llıalıeınesi ister: fakat, 

0 
avni za- mi bölgesinden Bot:ni körfezinin şimali- ha yuk~k oluşuna r~men ıerek mesafe 

l~ıtı a \'e hi,.. olma İ k d' ~ d ne do~ru yürümeje başlaınaları olmuş· yakınlıgı ve gerebe ıttıal kolaylığı do-
e-rı . -s z:sa s an mav ev- I ·ı b ı-k tt 'tıhalA k da nın ord 

1 
.
1 

kv' tur ayısı e u mem~ e en ı atı arar-
Rôtın u arı e ta ıye olundu~nu · laştırm lardır. 

"ardır ek isterdi; buna şiddetle ihtiyacı Petsamo bölgesindeki Rus kuvvetleri ı.ş 
'·aırıı · ~aknt bir şimal enlisalibi artık de yavaş yavaş kıwvetlenerek cenuba Esasta mutabeiıat ta hbıl oldukundan 
~ı bır hayaldir. Gerçi Amerika ona sarkıyorlar. Bunlar bu mevkiin 60 Km. alakadar firmalarm mürnesailleri fiat hu
llıllıd~a "~ 1ngiltere silAh ve ucakca yar· kadar cenub bat:ısındaki Salmijarviyi susunda görüşrnek üzere halyaya gi.t
~alı;ı:, a bulunuyorlar ve daha da buluna- aldıklarını bUdirmiflerdir. mişlerdir. ' 
rı ~dır p k t <! ~·aıdı~ a .nt yalnız bunların - evvelce Kezalik Rus haberlerine göre Rus Diğer taraftan if sanayiin muhtaç ol-
11l'a<!akla lllıız veçhflc - 'Finlandiyayı kur- kıt'aları Fin nikel madenierinin mt>rkezi duğu tenekenin Amerika ve İngiltereden 
l..ı:nin 11 Pek şilphelidir. olan Kuolajarviyi itPl etmişlerdir. Da~ daha ucuza alına.cajı a.nl8.fllınlf ise de 
~ ti {~d.dan - Hclsinkiye giden lstl· ha cenubd:a yani Rusyanın Uhtua bölge- döviz zorluklarile karşılapn14 ve bunun 
h ;ıl'lnel'b n rıben 80-90 Km. boyundald sinden Fin -arazisindl! Jakijarviye ilerle· da Merkez Bankası kanal1le halli ve bu 
tınun şi~· hattı kapamaktadır. Fakat mekte olan di~er bir kol şimdi Finlcrin memleketlerden de bir flldan ithalat ya

a,ınde 1200 Km. den fazla bir yeni bir mukabil taarruzuna uğl'amı~ ıPılınası kararlaştnlftır. 

Okuyucularıma 
Cevabiarım 
Babaeskide S. G. X. S. ye: 
Ya.ş farka var. ll'abt bu kadar ) · 1 

farkı fazla a&ledilmez, evlelUIU!niz i
çin mahzur değildir. lr1ademki kendi
niz buna karar ve"dintz. O karannızı 
kendi ailesine söytemeUdlr. Bunda çe 
kinecek, sıkılaoak, ayıb addedileoek 
bir nokta JIM'Vcud Wildir. 

* D. M. riiım.ıztma: 

Cevab istiyen ~: 
Asıl mesel• yq, w allevi vaziyetler 

deR"il, onun hen~ eır\enecek vaziyet -
te olmamasıdır. Y e.nidmı batladllı tah 
sil, bir kac eene sQnr ve sonra tahsili 
müteakib hemen~ de doğru 
olmaz. En ziyade bunu. d.il.şünmeli. Ni
şanlanınak w beklemek tarabna go
lince, bu ınüınld1n olmıvan ve sonun
da iyi neUce vermiyecek bir haldfr. 
Bir ka.ç sene beklemd ü:r:ere niianla
nanların, btr ka<; sene birbirlerini bek
ledikleri pek nadir ,r:srölör. 

Bir tarafın daha iyi bir kısmet çı~ 
tı~ zaman iyi kısmete gitmek için ni
şam bozd~ görülmemiş şeyler de .. 
ğildir . 

Bence bir.birinizden uzak!aşmanı1 
daha doğru olur. 

* :fstanbulda Bayan S. A. ya: 
Kocanızı kabahatil addetmekle be -

raber, sizin de ~k kabahatsiz olma -
dıRımza hüküm verrniyeceğim. Er -
kek nihayet bir makine deAfldir. Onu 
bir makine haline eetirmek f.5temek de 
kadının ihakkı olamaz. Size karşı ha -
~ davranıyorsa, onuın bu huşune
tini biru da Biz körilkl(lyorsunw.. E _ 
ve işinden ~ zaman beş dakika, 
oıı dakika geç dönmüş olması sebebi
le: On beli dakikamn hesabı sorulursa. 
ve bu müteaddid defa tekrar edilirse 
nihayet erkek de haşin davranabilir. 

Ve kocanın bir kere biraz haşin 
davranmı.ş olmo.sım, onunla ,ııeçinme
mek için sebeb i&iermek cocukca o
lur. 

~YZll 
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[Son Posta 1 ,!! 1& 
Galatasaray- Yugoslav 
takımını 1-O yendi 

Yugoslav takımının hücumları dün fevkalade oynıyan 
Galatasaray müdafileri tarafından kırıldı 

Danidi Galatasaray- ~ugo s"..av maçından bir intıba 
Meınıe~tetimi2lde yaıptıtı üç maçı da 

kazanan Belgradın Yugoslavya takımı 
Uôrdüncü k&r§ılaımasını dün Taksim sta
dında Galatasarayla yaptı. Maçın uyan
dırdığı allka ve havanın güzelliği stad
)'onıun tamamile dolmasına sebeb olmui
tu. 

SON POSTA 

TiYATRO 
Şehir tiyatrosunda 

V elpaze 
Yazan : Isınet HuiOsl 

Oscar Wilde, 1856 da Dublende do~du, 
P:ır~te ~düğü zaman henuz 44 ya§ında 
idi. Ilk eserini yirmi be§ yaşında iken 
ne.şretti. 

cLedi Vindermerin yelpazesh temsil 
edilirken otuz altı yaşını bulmuştu. Bir 
sene sonra cSalome,. yi Sara Bernarm 
oynaması için yazdı. 

Oscar Wilde tiyatro hayatının kurak 
senelerinde bu sclıada çalıştı ve tiyatro
da yeni .bir aıayat, yeni bı: ruh oldu. 

Yelpaze bizim sannemize 47 sene son
ra geldi. Teroümeyi ya:pan ismini ilAn 
etmedi. Her ki.!ll.'ie türkçesi temiz ve der
li toplu ... 

* c Yelpaze,., adından da anla§ılacağı ü
zere yelpaze, esas etrafında dönen bir 
pzyes, daha doğrusu piyesteki en büyük 
rol yelpazede.. Otellodaki Dezde.monanın 
mendili neyse, Ledi Vindermerin yolpa
zesi de odur, başta bir hediye olan, son
radan bir hakarete alet gibi kullnnıla

cakken lrullanılmıyan ou yelpaze, üçün
cü perdede bir suçun ~öze görünür de-
1ili halinde iken fakat ana sevgisinin, a
nanın kızını kendi yoluna gitmekten ko
ruyan hislerinin ortaya çıkmasına sebeb 
olur ve son perdede hediy~ olarak ve
rilir. 

Sayfa 1 

Yazan: CEVAD FEHl\U 

Sar• saçli adam 

Genç kız: cHele f'ÜkÜr geJebfldtniz.. korkudan ölecektik,. dedi 

Kavga nihayet hertaraf edilmif. hur lirkatleri anlattı. Bu meyanda (Mo-
polis memuru ile şoför arabaya dilnmüş- naliza) nın çalınışına dair hayli merak • 
lerdi. Orada kendilerini pol.i..'; memuru- lı tafsil.At verdi. 
nwı biç te boşun.a gitmiyecek bir sürpriz Yemek bittiki zaman saat 9 du. Müd • 
bekliyordu. Taksinın içi boştu. Mukabil deiumumi muavini biraz daha oturduk • . * taraftaki ka-pı açıktı. Necdet bu kapıyı u- tan sonra serk.omiserle ertesi sabah do • 

Dört perdelik piyeste her perdede de- sulca açmış ve kalabalığın içine kar~- lruzda adliyede bulU§lllak kararile kal • 
Birinci devre kor değişiyor. rak sı~ı. Polis memuru bu ihtiyat- kıp gitti. Rıdvan Sadullah bir kitab aln -

G. Saray oyuna bqhyarak derhal Yu- Birinci perde: sızlığından dolayı tevkif edilmi§, .Pan- rak köşesine çekildi. Biz de serkomiser _ 
C<>s 'av miıdafaasını .ıorlamaga başladı. Lord Vfnderınerin evinde bir odadır: galtı merkezi a..nirleri de suçluyu bir tck le gazeteleri paylaştık. Osman bey bu ak 
Galatasaray hatlarında görülen buyük Belli başlı sahneleri lordun karısı, memurla sevketmek suretile gösterdik- ~ da bizde kalacaktı. 
canlıiık ve yerinde pasler ümid verici bir Lordun Erlen isminde bir kadına para leri ihmalden dolayı tecziye edilmişierdi Derin bir sessizlik içinde vakit ağır 3 , 

~iı.nıetti. Uç bek halinde oynıyan Yugos- verdiğini ve bu kadının evine sık sık git- amma olan olmuştu. ğır ge~iyordu. Dışarıda gene yağmurlu 
v lrlüdafaası bocalamakla berab~ı uzun tiğini duyar. Hikayesini lbttiren serkomiser: ve fırtınalı bir gece vardı. Odamız o ka-

boylu santııhaiın Cemili yakından marke Ledi Vindermer kocasından şüphelen~ - Haydi bakalım, bir avanak yüzün- dar sessizdi ki saatler zarfında çevrilen 
ttnıesi dolayısile sayı yapılmasına mani miştir. Çek defterlerini açar. Kocasının den işe şimdi yeniden başla! diye söylen- gazete sayfalarının hışırtısından başka 
~luyor ... Yugosli:vyamn hücum teşcbbi.is- bu kadına para verdiği bir hakikattir. di. Ben böyle netarneli mesele görrneclım. en ufak ses d'uyuı.rnadı, diyebilirim. Ni , 
e~.i ise dün fevkala.d'e oynıyan G. Saray Lord karısını çek defterlerini karıştırır- Hay Allah belasuu versin! hayet koridordaki saat ağır ağır 011 ildyt 
:~dafileri tarafından her an kırılmakta 

1 

ken görür. O gün Ledinin isim günü, ak- Cinayet masası şefinin verdiği mti- vurdu. 
ı. Soldan inkişaf ec:hm seri bir G. Saray §arn balo var, Lord bu kadını ba'oya da- temnıim izahata göre Necdetin eşkAii bU- Hayır, mütaleaya karşı gösterdiğimiz 

'kınında çok müsaid vaziyette topu ka- Maçtan evvel ikt takım ıcavtam arasında vet ediyor. Fakat karısı yelpazesile ka- tün merkeziere bildirilmişti. Ayrıca Pan- büyük alakaya rağmen hiç birimizde ha. 
lr.lıı Eşfak önünde kinu;e olmadığı halde bayrak teati edili.rlcen dının yüzüne vuracaktır. · ga~tıdaki eve de yeniden gözcüler konul- zım müddetini tatlı bir rehavet ıçınde 
:ceıe ile topu dl§afl atarak bir gol fırsa- ba§ındanberi sert bir şekilde rnarke eden İkinci perde: mu.ştÜ: Delikanlının saklanabileceği bü. geçirmek isteyen ve uyumaya hazırla -
ını öldürmüş oldu. Bunu Cemilin ayni santhafı nihayet 20 inci dakikada mağ- Muhteşem bir hol, Ledi misafirlerini r..in yerler yar.ın araştırılacaktı. nan müsterih bir adamın hali yoktu. Ü _ 

tekilde kaçırdığı bir fırsat takib etti. Yu- lub etmeğe muvaffak o1du ve rakibinin karşılıyor. Ledi Erlen de geliyor. Yelpa- ı Rıdvan Sadullah düşünüyordu. Hesab- çümüz de, sanki ayni kablelvuku hissin 
l<>.<ılavlar ilrasıra ve bilhassa sol açıkla- ayağından söktüğü topla kaleye inerek ı be Ledi Vind't!rmerin eıinden düşüyor. lan altüst mü olmuştu? Necdetin, firan tesiri altında bir şeyler olmasını bcklı ~ 
~le oyıuyarak G. Saray kalesine iniyor- mükemmel bir şütle G. Sarayın galibiyet ~ocasi~e bu ~adın ara~ında muhakk~~ il·e~ ~~kkındaki ~ükmü ta.~amile de~iştir- yorduk. Yaşadığımız vakayi öyle ser: ce
arsa da, Faruğun ve bilhassa Adnnnın go'ünü yapmış oldu. G. Saray bu anlar- bır bag olduguna kanı olmuştur. Evını j dıgını kaıbul edıyor mu ıdt? Çehresınden reyanlı idi ve biz de buna öyle alışmış _ 

90k mükemmel oyunu karşısında hiçbir daki ıparlak oyununu 35 inci dakikaya bırakıyor. Kendisine kur yapmak istiyen hiçbir ~ey anlamak kabil değlldi. tık ki böyle bir intizarı gayet tabii bul _ 
~like yaratamıyorlar. Bu şekilde de- kadar devam ettirmişse de başka sayı ya- Lord Darlingtonun evi~e .kaçıyor . . J...ed~ Nihayet serkomisere hitab etti: dum. 
"'arn eden oyunda tevaııün hasıl olduğu pamamıştır. Devrenin son on dakikasın- Erlen haber alıyor. Ledı Vındermerı gerı - Gardiyan Kenanı istıcvab ettiniz mi Saat on ikiyi çeyrek geçe Rıdvan Sa • 
lltıtlarda birinci devre 0-0 beraberlikle da beraberliği ternin için çırpınan Yu- getirecektir. Çünkü o kendi kızıdır. Ken~ Osman bey? du~.lah kitabını kapadı, ayağa kalktı. 
~Yet buldu. goslavlar fevkalade bir oyun çıkaran G. di de böyle bir zaf altında bütün haya- - Evet, fakat faydasız o1.du, hocam. - Ben yatıyorum, artık çocuklar! de-

İkinci devre Saray müdafaasını delememişler ve 1-0 tını. mahvetmiştir. Herif inkar ediyor. Bırkaç defa Raif be- di. Siz daha oturacak mısınız? 
Q ~fakın yerine Bediiyi alarak oynıyan mağlılbiyetle salıayı terketmislerdir. Üçüncü perde: yin evine mahpw;tan mektub götürmüş Serkomiser cevab vermege hazırlanır-
~Saray bu devrede oidden üstün bir o- Yugoslavya - Lovriç _ Ancelkoviç, Lord Darlington e_vinde .:yok .. Led i ~.Tin- amma son hadiseden zerre kadar mallı· ken birdenbire te1efonun zili çaldı. Bu 

tutturdu. Budurinin mükemmel ida- Stokiç - Atanaskoviç, Broçiç, Çiriç _ Sa- dermer orada, nefsıle mucndele cdıyor. matı yokmuş. Zate':l 2yni işi yapan başka saatte bizi kim arayabilirdi? y:jzde yüz 
~ ve Salimin büyük gayretile G. Saray viç, Rakar, Petroviç, Donavatz, Perliç ... Niçin geldi? gardiyanlar da v-arm•ş. Yaptığımız büti.in .biliyordum ki bu telefon (Zehirli gölge) 
\t ~~nı~an Yugoslav müdafaasını yorucu G. Saray - Osman • Faruk, Adnan - Bir kadın giriyor. Bu kadın Ledi Er- tazyikler boşa gıtti, Nuh diyor, peyga:n- davasile alakadardır. 
~=~U:cUcü bir hal aldı. Yoruldukça scrtliğe Musa, Enver, Celal - Salim, Eşfak, CmnH, lendir. Bir annC'dir. Km annrc:ini tanı- ber demiyor. Telefonu açtım. Uzaklardan gelen, tit-
;:;an 'Yugooav oyuncuları arasında dü- Buduri, Sarafim... madı, t~nımıyacak. fakat anne kızını kur- - HapiShanedeki tahkiltat ne safhn· rek, heyecanlı bir kadın sesi kulağıma 

'kalka uÇaşan Cemil kendini oyunun Hakem - Tarık Özerengın. tarmak istivor, onu t>Vine gönderPc·r>k. da? çar.ptı. 
-~ · -- • ._ __... • -- Lcdi Vindermeri ikna ettiği anda eve - Tam bir çıkınaza .saplanmı§ dene· - Rıdvan Sadu\lah beyi istiyorum, 

~ 1 ki b l b • bir kalabalık gelir. Lord Dar1ington ar- ı bilir. siz misiniz? 
LV.l e e m aç ar ın ın ır kadnşlarını cia yanına almış. beraber p,e>l- - Demek Raif be-vi hapishaneden ka- - Hayır, ben Cevad Felımı .. . Biraz 

ll" işlerdir. Bu arkada.ş'ar urasınd::ı Lord 1 çı rtan gardiy.an meydarı'l çıkarılamıya- tıızlı konusun lutfen ... Rıdvan SaduLah 

k d •• l d Vinderm~r de var. Kanaperle unutulmuş ' cak. be_ri çağırayım mı?. lS ml un apı ama l yelpaze görülür. Lord Vindermer krırısı- 1 
- Şimdililt öyle gözüküyoi·. Telefondaki .ses yüksclcceginc b.lakis 

na hC'diyc f>ttiği YE'1pazevi tammı~tır. F.r- - Ya cesedden ne hnber? daha faıJa kısıldı: 
de ltad'ıköy .tadınd.a oynanmnsı icab e-ı vi arayacak, tnm bu sırad:ı Erlt'n orta- - Hiçbir haber yok, bıJl ınamıyor. Ye· _ Hayır, hayır, lü'Zum yok, k ... ndisine 
t(k~ 'Vefa- Şişli Terakki ile H~yriye -İs- ya cıkar. Yanlışlıkla o akşam Ledi Vin- şilköyle sehir arasında dFni~ atılm:~ söyleyiniz ... Daha hızlı konuşamam ••• 
ltQ ~~ li~eleri arasındaki maçlar Fener d'ermcrin yelpazesini a\ıp geldiğini söv- olması ihtimali ile sahillc:>rd~ de taharri- Duyuyor musunuz? Ben Necl5 ... Bura -
lıa,~daki nizam1 saha verilmedigi Için ler ve Ledi Vindermer kimseye görün- yat ynpı'ıyor. da çok mü'him şeyler cereyan ediyor, der 
S enıler tarafından tehir edilmiştir. medcn ka<'ar. Evine döner. - Parmak izi mütehassısla::ı yazma hal geliniz ... Gelecek misiniz? 
~>~d idaresi bu maç.Iann, küçük sahada Dördüncü perde: makinesi üzerinde •etkikat yaptılar mı? Rıdvan SaduUaha sormaya lüzum gôr 
~ <lnrnaaı.nı iatemif, hakem!.er de buna Lord Vindermt>rin pı·inriPki apni~ hol. - Yarın şa.'bah yapacaklar. Bu tetki- meden: 
Ş .. ,0lıruun1flardır. Ledi Vindermer, kendine iyilik edE'n katın malhallinde icrasmı muvafık gör- _ Şimdi geliyoruz. On dakika sonra 

•lttF SAHASI: kadına teşekkür edecek. Hn!btıki koca~ı rlüm. Makine e'·de duruyo.-. oradayız ... Merak etmeyin! dedim. 
~ l~ık 4 - Erkek Muallim O bu kadının bir d'aıha evlerine gelmemesi- Yemek vakti gelmişti. Rıdvan Sadul- Genç kız tek kelime ile olsun mukabe-

l.tı.ıaı~~f stadında yapılan Işık • Erkek ni isti~·or. lahın ısran üzerine müddl'iumumi mu&- le etmeden telefonu kapad'ı. 
~r ını arasındaki ~ baştan sona ka- Erlen geliyor. Güzel bir sahne, bir re- vinini de yemeJ!e kaldı. Srıfraıb bir müd· Hayret içinde mükaleıneyi Rıdvan Sa-
'tt ll~ık takımının hAkimiyetile geçmiş sim istiyor. Led'i Vindermer kendi res- d'et son yirmi dört saatin vckayii üzerin- dullah ile serkomiı:ere anlattım. Çok mü 
~ 4_

0 
kdevreyi 3~ bitiren I !iık takımı ma- mini verdi. Çocu~le beraber çıkarılmış de konuşuldu. Serkorniscr hazi:ı bir P' •a thim şeyler ... Acaba bunlar ne idi? 

IlC') 8.Zanmıştır. bir resmini de istiYor. Onu getirmeye He şiktiyet ediyordu. Son scnelerde. ta Rıdvan Sadullah tek kelime söyleme -
~ g~ Saıı'at 1 - Taksim lisesi O gitti. (32 fık T<'şrin) vak'asınclnnberi bovle den öne düştü. Biz de kendisini 1akib et. 

lltıdar~t ınektebi ile Taksim lisesi ara- Lord Vindermerle, Ledi Erlen ya1ınız mescle görülmemişti. Davanın bütün a- tik. Rıdvan Sadullah ilc ben l:rkamıza bi-
~· ı oyun çok zevkli oynanmış ve kaldılar. Lord kadma karc:ı ateş püskiirü- nasırı civa evsafını ta.sıvorlorcn. 7abıta rer muşamba geçirdik. Serkoıniser de ar 

at lllektebi 1-0 gal\b gelmiştir. vor. Onu ne diye himave etti~ine p;şman, ci.,te nihavet bir c;ey e'e ~eçirdim• d:ye ka cebini yoklayıp tabancasının yt>rinde 
K1ş yU U Uşleri fakat kadının bir istediği yok. O sadece parmaklarını sımsı!n kapıyC'r, foka t bb1z du:rd'uğuna kanaat getirdikten sonrn pal-

. ~atih r J kızına vedaa gelmiş. Hakaretlerc cevab sonra avucunu açtığı zaman lıiçbir ~ey tosunu giydi. Sür'ntle aşağı indik. Gura-
ti lt~~ ~al~evinden: Evimiz spor ~ube- bile vermiyor. Fakat erkek karım der- bulamıyordu. Birçok ipucJarı vardı . Fa- jı açarak otomobili çıkardık Genç kıza 
12;939 ruyuş progranıının tatbikine 24/ ken, o da kızım, diyor. Çünkü bunu söy- kat bunlara ayni zamandtl yok t:ı dcr.ilf'· sCSylcdiğim gibi tam on dakika sonra Ra-
~k Ve ~azar gününden itibaren ba§lıya- lerniye artık h ok ka.zanmıştır. Neden. bi'irdi. Bütün faraziyeler nilıa7et k'>YU .if~ beyin evi önünde idik. 
~l~>ti er on beş günde bir bu kış yürü- 1\1uallım mektebi ma~·ınclan niçin? bir knranlığtı sap13nıp gidiyorlardı. Rıdvan Sadullah otomobili binadan 

Vur:t> .. devam edilecektir. bir intıba Lorda söyliy('m(>z. Kendi biliyor ya. Rıd\'an Sadullah garib hir ı ~ rarJa bnlı- 20_25 adım ötede durdurmayı münnsib 
12;939 ~~§e i§t.i.rak etmek istiyenler 24/ şüne iştirak edecek arkadaşların her ak- Erlı>n gidiyor. Karı koca kalıyorlar. Bu si nc,ğistirmek istiyC~rdu. Nil-ıayct mu - görmüştü. Oradan eve kadar yaya gel -
toll'.ana zar gunü saat 7 de Evimizde şam saat 18 den 20 ye kadar Evimiz spor sır da gene ortaya cıkmıvor. vaff~k da oldu. Bir qazetc hnbcrini mev- d'ik. Bahçe kapısından içeri girdik. 

cakıardır. Bu beraber kış yürüyü- komitesine müracaatları rica olunur. <Dennu ıo uncu sayfac!a) zuubahs ederek müzel(>rde yapılan meş - (Arkası var) 
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y ın Ba ka şı . <B~!!! •• ~~Lc~!~!~a Boş an alra niçin çoğalı 
t k•b tt• v • • Kemahta a ı e lgi Sıyase Kemah 18 (A.A.) - Relslcümhur İsmet (&ştarafı 1 inci say;ao.a) görmeyi kadının fena olmasına, balıuSUl 

İnönü, saat 9.30 da husust trenlerlle Kemaha olsun diye bir U§8.k gibi zengin aile ka· yuvasını yıkınasma imkan yoktur. 
• teşr!f etmişler ve istasyonda bulunmuş olan pılarma koşarlar. K.ıı.ı alıp. çekilince gözü HaH>aki, kadını kötülüğe erkekle!' 

~rı 1 <Ba.t~ı ı lllcl s:ıy!&d.a) rlhlerlnde MilAnada yapılmıştır. Alman ha- ve ıçten tezahürntt.a bulunan halka Iltifat görmekle açılan bu şık bayanlar aç ka- teşvik ediyorlar. Eve lK!kar arkadaşlarını 
~= ~ 9 da: beklenılen nutkunu ırad et - rlclye nazırı ve ben. vazJyet hakkında R~ - ettikten sonra SIYasa mütevecclhcn yolla n. Lırlar ve elbette isyan ·ederler. getiriyorlar. kanlarını oluuyacak yerlere 
;ıne~e ba.ş~ır. ma _ Berlin taratmdan verllmlş olan huk.. na devam buyurmuşlardır. Menılekette üç veya be· 0 ğ'l "tü - ~ K d' kabalı 1 . .. ı _._ 

ı 
. . . . milıı n Jstikbale m uzat olan tasavvurlar ı - D' 'k 

1 
• • • t ç cu ı e aç l go ruyorıar. en ı at en yuz e~ .... 

• Mumaıleyh demıştır ki. nın yekdl~erlnin aynı oldu~unu müşahede ıvrı te . ka:.arak tıtreşen nıce bm anne vardır. Er- ne vurulmasın diye karılarmm ufak te-
M ıssolini 192 7 Mayısında tekrar bu ettlt. İtalya lle Almanya, her türlü düşman . D!':_rlk lG <A::A.l - Relsleümhıır ısmet kek dışarda gece yanlarına kadar içer, 1 fek flörtlerine gö-l yumuyorlar. Bazılan 
1 da · d tti"" ı..• tukta 1935 - !nönu saat 13 u çevrek gece Dlnlge muva _ . ":Cl ' ka . 1 sa c~. ıra e 6~ '1Jlr nu • taanuzunu silAh kuneU Ue püskurtme~e salat etmlı;ler ve büyük sevınç ve samlmt p~s v.~ su ~ dınlar pe~ınde ko~ar, ~ve manen değil, maddeten de yuyalarını ih· 

sen a~ıle 1940 senesi arasında Avrupa• karar vermit olmakla beraber, Iki memleket tezahUrl\tla kar~ılanmışlatdır. bır yuk halınde sırtta gelır: sorarım, boy- Imal ediyorlar. Sonra rla kabalıatlı zavallı 
tar'lıinin tekatu nakt&ruıda bulunaca.. lçl:n dahlll Imar lşlerlııl mükemmel bir şekle Mlnt Şcfimlz, D!vrlk istasyonunda çıkan le bir erkek te koca mıdır acaba?.. kadın .. erkeklerde insaf denen şeyin zer· 
ğınuzı söylemişti. sotmt ~ .. k

1 
ve asrlkertlahazırlıtlarblrını lUtmddanıt et - demir cevhertntn ista.~onda vagonlara yök_ Buna tahammül edemiyen kadın elbet- resi vok galiba 

.. me 4'/nzaru onusun m e zar-ıtı• · J .. 
Maahaza, f~ İtalyıt tehlikeye ko- t d lhü hat takvl ln b" e .mesıne dair etranı mali)mat aldıktan te maıhkemeyc .gidince açun bana bak- H .. . D'k (AJ _ı 

.. .. .. • ın a su n mu aa ,. yes e u - sonra trenlerine binerek ytrmt d:ıkika ö - . ' ' ayrunnısa ı men reııı• 
rukorune ı.şaret etmekle kal.ın.amış • tlln kuvvetlerlle çall4Dl&la.n Iüzumunda ta_ ted b 1 c k ,, L 1 mıyor, dıyecek .. bu hata mıdır? nin np-'ni ı'•temiyor) • e u una n ure ... ~ a.svonuna varmı.ş ar . . -x· • • 
tır. maınlle mutabık kalmlf}ardı. I!_u lntızar dev ve oradan otomobillerlle Istasyondım 750 Gene bır yanda, kocası askere gıden, Kabahat kadında mı, erkekte mi? .. dj.. 

Garbın dört büyük devleti aruında resinin ~evamı mtlddetı blzce uç ve Alman_ ml"tre yü~kll~lndeld Demirtepe ocağına git' çalışmaya değil, dolaşmaya hali ve me- ye soruyorsunuz. Hangi suçun failini &ı
bir itilaf akdini teklif ederek bu yolda larca dort 1ll be4 seJM olarak tesbit edil- m~lerrllr. cali olmıyan .bir zavalıı da iki çocuRunu raştınrsınrz da altuıdan erkek çıkmad 
bir tevakkuf merhalesi vücude getiri!- m~unla beraber, Alman hfikftınetı blzlm- nen:ırtc~d!! demır madeninin ne suretle ele emanet eder, kendisi bir lokma ek- Bu ~e de yegane kabahat erkektedir. 
mes~ için İtalya, önayak olmuştur. Ay. ıe mutabık kalarat yukanda söylediğim müh ntoasp~~k::Oşındçı,~arıldı~ı dve 

1 
Curekı ıstl tasyou nstnnta mek için fabrikaya koşar, yahud el çama- Daima evini ibarkmı terkeden neticede 

Un ,. • "'• ma en n ve ~ e me n n k h. t 'lik d b lar · 
ni zamanda Duçe, ibi: kalkınma pro _ let hJtnm bulmadan enel yeni m akaşalar vak:n nı.mandakl ııevrU lnltlş~fı. yapılmal:ta şırı yı ar, ızıne çı e er, u1ı a goz- mahkemelere d~c:me~e sebeb olnn erkek.-
jesı ortaya atmıştır: çıkmasına sebebiyet verecek mahiyette h_er- olan 2'\n khlllk loknntalı arnele evi hakkın- ler ne kadar kapalı.. tir. 

Alman hükfuneti ıt.arafında'rı zanıri hangi blr meselenln ortaya atılmaması lu - da kendilerine verilen izahatı dlnl('mfsler ve Böyle acı misalleri hen de )~Jzde dok· Yalvara yakarn aldıklan kanlannı bit 
zumunu kabul ve tesllm ettL Bu muknddc- bl k ı k ·· · asaari olarak irae edilmiş olan hudud- t ü 

1 
Alın ll İt 1 lh t rro sunller sorarak memleketımizin sınal san o ara gostcnrsem, sayın avukat ne müddet sonra ihmal etmeğe, başka ka-

ma :rer ne ~ anya e a ynnın a n fnkl-n!•nd:ı roJ aynıyacak olan bu ı·ıymetlt d b ., B' · k d 1 h ~ 
lar dahilinde statükonun muhafaiası. tasanuruna kar~ı mtıttehld bir cephe nr _ • er aca a .. c ızım a ın arımız enu.z dınlarla düşüp kalkmağa başlıyorlar. 

d"ır.lr madeni ne yakından alftlmdar olmuş.. k w drm d k · b 
Dörtler misaıkı ve silahların tnhdidi zetineleri mak.!adlle MUlnoda pek yakında lnrdır. e · ege yar e ece sevıyede ulun· Biraz bitleri kaniandı mı hemen bft 
proJP~İ, hiçbir mana ifade etiniyen bi- bir ,ttttfak misakı Imza edUeceği HAn ve bu Relsl~ümbunımuz Demirtepe clvhrındakl r. uyorlar!:t d~iğine nadim .. o maz IIU? .. cmetres:ı> te tutmağı ihmal etmiyorlar. 
rer vcsika ıl.llinde kalmıştır. Bu vazi _ ıı;ı.ak 22 Mayısta Berilnde Imza edilmiş - lliletme sahasında b!r mllddrt yavan gezdtk_ Hayır, ecnebı kadınlan yukseltmek ıyı Dikkat ediniz gelirleri fazla erkeklerin 
yet müvacehesinde İtalyanın bir tek U • ten sonra Curek Istasyonuna avdet etmişler bir hareket sayılmaz. Türk kadmı hiçbir hemen 'hepsinin birer de metresi vardır. 
va1·r--~i vardı, 0 da 1<endi iradesi ve Polony~~~ ~~~=~::n e::ve~. vazı _ ~~no:'::~eV:~ı:a:;:m~~~ ~~:!:':!~~~;r:; m

0
iflletin ktka~f-ıede akm~kayeseokka~~ksel ektmtiez. Bunu bilen kadının huysuzluk etmernew: 

k ·d· k t'l f t] · · h ı k:1 h ı ' eraga ar, ar ve ç yu r.:. - ı..::.- "dii ? B' d k d 1 · 'rlı" eı. ı uvve ı e men aa ennın mu a1. ret çok vahim o ma a beraber bu ran ın ç_ tane hakkında mnlümat alm~lardır. . .. ıntımAu.ıı mu r. ır e a ın ar sını ' 
fazasına. tevessü zaruretlerinin temi tlnabı nnkabll bir su~tw bir harbe mün - Mllll Şefimiz saat 15.30 da sıvaaa doıtru 8 Samıye Onaran ( Kadıkoy): huysoz diyorlar. Elbette sinirli. huysuıı 
nine ve kendisine has bir imparator: cer olmasının i5nüne geçmek Için son bir yoUarıM deva~ etmı~ıerdlr. Anke~ize avukatl~nn verdikleri ce- olııcoklar. Beycfendi, istediği yerde ge-
luk i t . t . . b 

1 
kt te~bbOste bulunmnftl faoı!dalı nddettik:. Sivasta vabı ve bırkaç ta karı mektubunu oku- zeeek istediği kadınla düşu"p kalkaca1ı. 

s 5 cmı esısıne çare u ma 1• Führer ne ve Alınını harfclye nazırı De d B d da k kl · h ks ld k ' 
İspanya harbi görllşrnek şerenne nan oldutum esnada ba- .. s;as ~e (A.A.> - Relsicfimhur İsmet İnö-

1 
um. : b~va tm~ ~A erın ta k.1~ 0 

hu 1- vuva.:.-mın parasını başkalarına yedire-
Kent Ciano, sözlerini İ9panyol har _ na adlHI.ne bir hal suretine karşı fena nl - nyuu r:u~a~: saat 21 de Sıvasa muvasnlat bu karbahıru tla . . e .. e ı ~zım, euln 

1 
e. e e 1 ~ek, sonra da hanım ses çıkanmyacaıd 

bine intikal ettirerek, söyle demiştir ye n g rm" 0 an r ı,nıan e gr - .................................................... ••••• - -· · Böyle vurdum duymaz kadın bizim clt" 
tl 1 öste 1 1 b1 dfı 11 1 1 .. · • a a ermm yuz enne vur masına as-~ 

. . · şıınıt~ dtploması reaııru ft teahhurlerne u~t- Menemenciog ... lu londra· r ad·~·· ıa taharnınuı edemezıer . .ı< akat ne çare ~ı. . . . • " n,ı 
19 36 sen es ı IS Temmuzun da Gene- raçamıynca~mızı ızah ettner. ortada bir hakikat vardır, b !I nu söylemek mıyetımızde yak tur. Türk kadınlan 

rai Franko, her türlü tereddüde niha - R Al k t' yosunda bir 1 ilabede bulundu te faydalıdır Daima yuvayı erkek yıkar lizzeti nefisleri yüksektir. Aldatılma~a, 
k ı k 

. . . 'h us • man mu arenc ı · · . 1 , l~'k d k ı ı Sırf }tO" 
y;t verere mem; ~tmin ~refını ı . Btıe gellnoo, daha o zaman Alman hükfL (Baştarajı 1 inci sayfada) Yalnız bir fark vardır: Yuvanın yıkıl.ma- ıhma e asa a ayı . a ~maz ar. ele. 
lal eden ve onun ıstikbalinı ebedt ola: metlne. faşist hükt\metlnln thtilafı m us!\ _ cAziz yurddaşlarım; sı esbabmı erkek hazırlar, baltalar, bal-ı calarını ya~ız kend~l:rıne mal etm 
rak m ubataraya maruz bırakmak telılı hane b!r surette halletme~ı ve hiç olmazsa Londra radyosu d tü k . t talar, nihayet yuva öyle bir hale gelir ki,! yuvasına baglama k ıçm çırpınan kadınl 
kesini arzeyliyen bir şuıiş ve cinavet bu lhtllfltı tamamlle men:llleştımıeğl Iste - servisi bcnd . n b~ k r !e .. n1eşrıyeka kadın kıpırdayınca çöküverir 0 zaman huysuz, sinirli andetmek pek ins::ıfsl.Z" 

v " 0 k d lı: ndlsi lü en sıze ır aç soz soy cm _ • • 
vaziyetini ortadan katJ.dırmağa azmet • meı;e s v e en ve esasen e nce ma m liğimi bir ihitabede b 1 kl ~ . dB ha.h işte yuvayı kadın yıktı denjr. lıktır . 

. t' olan esbabı blldirdlk. • u unma ıgunı ı&- ' ' ı 11 ır d k' k dı k d' · · bir erlte~ 
mıs ır. . Bu esnada dl~er blr hAdtse wkua geldi: t"edi. Halbuki bu felAketi erkek hazırlarnışt1r. ı.vıa e:n _ı a n en ıo:ını . . St' 

Hatlb, bundan sonra Ispanya harbln1n ta Rus Alman mukareneti Bu teklifi m ; , tl t h l"kl k Ya karısını ihmal etmiştir ya bakmamış- vakfetmıştır, o erkek te kendisını karı 
rlhc:eslnl yapmış ve İtnlyayı General Fran - · emnun.) e e, e a u e a- ' rd· B hö 1 b' kck :ıtn~ 

, koya fflli mUzaheret yapmaft,a sevkeden d • Moskova ne Berlin hQlı:ftmetlerlnln araıa_ bul ettim. Maksadım, memleketimin ha- tır., velhasıl kadını isyan ettirecek vazi- na ver~e ı ır: . a!"~ ~ Y e lr er .... ü 6-
mllleri etraflı surette Izah eylem~ ve söZ: rında bir ademi tecavüz misakı akdetmek hu vasile temas ederek kalbimin içinde ai- yetler ihdas eylemiştir. tane gostC"rc>~ı~ır~ınız. Kansının go. ~ 
ıerin(' nevamıa demiştır ki· susundakl tnrıı.rların fevıı:aıMe olan ehem. zin sesinı'zı· duymakt s· k ., .. tyı· bir erkek dünyanın en kötü kactı- nü de - tabın affcdin - dalga geçme~ 

· ml eti ı hlidls in bütft d" d ır. ıze zev ı e soy- d 
Rcrlin • Roma mihvcri dıfrrut dıdu~u ~~yret aösn~~ş~ n uyan - liyebileceğim söz Türklügün İngiltercde nını aı.sa, onu yuvasına ba~lıyabilir, onu kalk"n oo:y~uz.crkeklcr E:' var. k dul• 

D h H be b h d • · ük' ı b' 'd ı b' apabı' Kadın hı,.bır z<:ımnn boşanma c 
::ı. a ş u rnnı e.snasın ll taslaf;ı Gaye, Rusyayı bitaraf bir hale getirmek gerek yüksek devlet ricali ve gerekse İn- ~ -emme ır eş, ı ea ır .anne y - . l: " .. n onll 

vücnde getirilmiş ol:m Berlin _ Roma mt.h- ve onu büyük demokra~er tnratındi)(l tasav giliz milleti arasında gördüğü yüksek iti- lır. Kadın zayıf ve zavallı bır mahlilktilr. kalıntık ıstemez. Fakat du :~nü • pb-
verı sıvaseU, kendisine ilk defa olal1lk ls- vur edilmekte oınn thata sistemine ~ira1.-ten ba uht lü .1 1 1 b ' t .. h Onun bu isvanı ve tevekkü U tabiate kar- mahkemelere ko,..turan ne buyük .scl> 
panyanın nasyonallst ihtBAfında haldld bir menetmektl. denetmtı'ğım' ı~ an.lvatmesı ekcrl~ kıztza m~a e- §ıdır Ne y·apsın. Allah öyle yaratmış.. ler olmalıdır ki, her şeyi göze nlıyor. zr-
tntb1k snhası bulmuştı.ır 1 h - a o aca ır. · · k' " çtı' 

1937 ~enesl Eyliılünde .Duçenln Almanyaya ha~:ke~tl e ç:~~~!z: =~~ am:a~~~d :ır Dünyanın bu karanlık zamanlarında bu yüzden çok tesir altında kalır. İyi bir kekler kaba'lıatı kadınlara yu eme;e art 
yapmı~ olduftlı seyahatten sonra İtalya, AI. Ru.-yay~ 'karşı daimi surette :klb edll::e:~ İngilterede Tıürk dostlu~unun kıymeti ne tesir altında kalan, i~ örnekler g~re~, lışacaklarına, kusur~ıı:ını bilip on g 
manya De Japonya arasında komlntern o. - olan esaslı hasmane vaıdy&t sebeblle daha büyük bir itibara mazhar oluyorsa her kocasının alakasmı üzerınden cksılmış tashih etseler daha ıyı ederler. ~ 
leyhlnc mütevccclh olarak aktedllm!4 olan uzak ı.;nye!eri elde etmeQ1 imkan haricinde şeyi duyan, sezen ve hissede:ı kall:,leriniz-
mlsakı ımza için Almanyn tarafından yapı_ görüyorduk . . ,. A • • 

IQn daveti kabul etmiştir. : , de de aynı ın ıkası buldu~una emmım. 
H.ç ıtlınse bizim hattı hareketimizden do. Rıbben.~rob tuı telefonu Sizin sıcak nazariarınııda n cüda bu-

h t d .. di .. kü Kont Clnno, sozlerlu tu suretle devam 1 d ğum '-~- 1 d b b"ytik k yı ayre e usme . çun bu hattı ha _ et 1 tl . un u L.d.Uıan ar a u u ya lat-
leket, dünyada lik olarak bol~evlzm tehll _ ms~!zcrı.rg'd M k d irlşll rnanın hazzile bahtiyarım t t .u ı a os ova a c ml§ olan tl- · 
e~lne tsare~ et_mlş ve ona karşı gerek tal- carl müzakereJerln genliJ inkiıııafları ümid Müsaade ediniz de sözlerimi size kal-

ta a, gere Ispanyada eldal nçmı~ olan ettlrecl"k şclı..ilde başlamıg oldu~unu bana birnin en sıcak köşesinden gelen bir ha&-
Mu lininin siyasetının devamlln'ı ıösterl. s6yledlleı Nih t 21 A~ tost yordu · aye bus n saat 22 de ret ifadesile bitireyım.» 

fon Rlbbentrob, bana telefon ederek ertesı __ ---------
1\fünilı ltonfcransı 

Kont Cl:ıno. üç taraflı ltllo.fın Imzasından 
blr':aç hafta sonra İtalyanın Mllletıer Ce _ 
mly tın! terketmek kararını resmen llfın 

e m!oı oldul'unu ve Eylül bulıranının ne gibl 
§f'rnıt d::ıhlllndc cereyan etmiş bulundu~u

nu h~tırlattıktan sonra gayesi, milli ekal _ 
Uy ler meselesine bir hal sureti bulmaktan 
z d milletler arnsıhdn bir huzur ve mus
Uh ne teşrlkl mesai devresi açmak olan Mü

giinü Almanya lle S<nyet Rusya arasında 1 1 b Id "lA t b 1 d. 
bir ndemı tecavüz mis ıı:ı ımzaıamat üzere S an U a VI cıye V8 B e IJ8 
Moskovnya g1dece!in1 bildirdi. teşki'a.tl birbirinden ayrilacak 

İtalyanın vaziyeti 
Kont Clano, İtalyanın cmiisellfıh bir haL t Bastarnfı 1 inci sayfada) 

de lntl~nr vazlyetınde bulunmasın hakkın- ki direktiflerle hareket edecek, Dahiliye 
daki bütün şnyialnrı ve saçma Izahları red_ Vekaleti ile olan mııhaberatını valinin 
dettıkten ve 1kt harbln, yani Afrlkn ve is _ ta.c;vibi ile yapacaktır. 
panya muharebelerlnln btrook vesaltl ısu _ Vali, Reisicümlıur, Meclis Reisi ve Baş.. 
mal mecburlyetını ha.sıl etmesi üzerine İtal- vekille 'Eiyni dercc~ki ecnebi mi~afırle-
yanın askerl hazırlıklarını ynpmak için en • • · 

Ha•tb sözlerine şöyle devnm etmiştir: azı 3 S'"neye muhtaç old v 1 ~. rının teşrıhtında hazır ibu unacalr., ve. 
u unu ı un etmiş k' 1 1 d'~ ._6:-ı . tc . . ik 

19';9 Martında Alman hfikftmetl, })()hem_ bulund'l~unu beyan eyledikten sonra İtnı- ı er e ıger ıruo:oa.uı enn §Yl ve ıst -

nih konferansından bahsetmlştır. 

ya lle Moravyayı 1 gal ederek buralarda bir yanın harbdcrı knrta:blleccğl suretindeki balleri işi ile vali muavinlerinden biri 
hlm:ıye tesis etmeğe karar vermiştir. t.a:tsllfıtı cerhe~l~tlr. meşgul olacak, bu esnada beledıye rc}s1 

Bir ram va o n ç rpt1 

Arnavudluğun Jşgali Kont Clano, Italyn mlllett arasında nok _ de te.şrifatta hazır bulunacaktır. 
Nlsar. ayının ilk haftalannda İtalya, Ar- tal nazar fhtlletflan Ye tıddlyet bulundu~u v·ı. t Bel d' M r 1 . b. b" Çorpırna Mdiııesin den bir intıba ı.. 

navud milletının mütteflkan izhar etmckt(' suretindeki Iddiaları da «-ed ve cerhetmlş . dı aye ~e .e ıd~ke. Ş ehc. u;Merı ı· ı.r _ı- ş ~~ tır. - rm en ayn ınca şım ı ı e ır ec ısının Dün Sultanahmedden Beyazıda git- öll'ada diH.ıtdnda bulunan VartanD ' dll., 
bulunduinı bir temennlyl yerine getirerek · d :ı..~t-, ı •ıntı Baıkanı"r ve İtalya yeniden intihabı 'lAzım gC'ler:ektir. mekte olan vatman Tahsinin idarcs:ind&- çarpma neticesın e uwı.u o an sar.. ,.N 
Arnavudlu~u llhak etmiştir. Bu hAdLseler, ., n ır 
birbirlerinden ayrı ICY~rdl. Hatfb, lldve~n deml§tir ki: Bu hususta temasln yaomak üzere ya- ki Şiş1i - Beyazıd tramvayı Çarpkapıda aya.iından yaralanmış ve eelboluna 

cSulh cepheslıı tarafından Ileri sürülen Faşist hükQmetfnln hlçblr teşebbüste bu_ kında Belediye Reis Muavıni Rifat An- Çorlu medrese.Min öniHlden geçerken, daclı sıhhi ile hastaneye kaldırılmıştıf·61' 
muhayyel bir Alman _ İtalyan ttllil.:fı yoktu. lunmamı, oldnitunu ve bu anda bitarat dev_ karaya göndcrilecekt:r. Eminönü kazasma aid 136 sayılı çöp kam- Çarpışma neticeıdnd'e, tramvayın 1 ~ 
Sulh cephesinin bu Iddiada bulunmaktan Ietle:-le teşrlkl mesai Te dostluk münasebet- yonile çarpışnu~ır. Mösademenin şidde- kıs:miJ.e, kamyonun muhtelif ak58l'1~tıt· 
maksadı, ihata siyasetine Tuna ve Balkan lerimlzl husu.~t bir suret~ tarif etmek Için olan dostluk misakı Mklmdlr. tinden kamyon caddedeki kolacı Varta- tıemmiyetli surette ihasara ukf'aWb~>c.l,.. 
memleketlerini de sürüklemek ldl. Arnavud- hiçbir teşebbU.ı;te bulunmak tasavvurunda İtnlyıı. lle Bulgaristan arasındaki müna - <>'1 

lu~un tşgnll, tamamlle bir İtalyan teşebbü_ olmaclı~ımızı soyıemek Isterim. sebetler, an'anevi olarok dostanedlr. no.şun 56-2 sayılı dükkanuun duvarına Kaza etrafında zabıta tahkikata 
südür ve bu teşebbüsün ıc.msını bttr olan Mademki, Balkan yarımadasından bil _ Aramızdakl mübadeleleri arttırmış oldu _ hızla toslamı.ş ve duvarı yıkmıştır. Bu mıştır. ~ 
esbab, bize has olan bir takım sebebler ve hassa bah.,edllmhıtlr. Ve mademki hikmet! ğumuz Romanya ile olan münasebetlerimiz 
bizim müttefiklerlmlzdlr. vücudünü tarihten '\"e co~rafyadan, an'ane_ de dostanedlr. 
Arnavudlu~un İtalya lle birleşmesi, hiç lerden ve b!r Balkan devleti haline gelmiş İk! memleket arasındaki dostluk ve te -

klınEe için bir tchdld teşkll etxnlyordu, yal- olmalı: vakıasından alan bir alfi.ka ile itaı sanfid rabıtalnrı çok derin olduğundan t -
nız bu hal, bizim hududlarımıza, mfutem _ yan siyaseti bu mıntakaya do~ru teveccüh talya - Macar münasebatmdan bahsetmek 
lekelerlmlze ve münakaUıt yollarımıza karşı ediyor. Tuna havzasında ve Balknnllrdn ni- heır.en hemen lüzumsuzdur. 
bir takım taarruz projelerı yapılmasına m{ı_ zam ve sulhfi muhafaza etmeiD katı surette İtalyan hn.riclye nazırı ilAveten demllltir 
nı olmııdı, bütün bu pllinlar, saçma 'Te ha- arzu et.!lıekte oldn!nınu beyan ve teyid et - lı:l: 
yali ldl, fakat ihtlyatsız da değUdl. Ayııl :za_ mekte beraber İtalya, ne ;ekllde olursa olsun Tuna havzasında ve Balkanlarda sulhU 
manda yenı ve blr ıttifaklar ve garantller bu bloka dahil olacak memleketıere !nydıısı muhnfaza etmek bütün mcmleketıerfn mll.ş_ 
slste~ııe İtalyn Ye Almanyanın çember 1 _ ve sulhU tes~ medan olacng-ına knll de~U- terek menfantlerı lktızıuıındandır. Bu sebeb 

çt
1
n
1 
e alınması plftnı çizildi Te tatbik mev _ dlrK. c· b d . ~!~ı d~:~:~aı:~~:ı!~:ıe:~~~~~d~ı:r:~~:~~ 

k ne konuldu. Bu pl!\n, Polenyaya da fa _ ont ıano, un an sonra Italya lle Yu _ 
mildl gos\nvy'i arasında akdolunan ademi tecavüz halletmek hususundakl arzularını Izhar et_ 

Miluno mi'lfıt•atı ve dostluk misakından bahsetmiştlr. melerinl derin bir sempati ne karşılamak _ 

Bu. ahval ve .. rpralt \:arıJısında Almanya Hatib, Yunanistan lle geçenlerde tea tt e _ tndır. . 
dll~n notnların ııerldetı muhtemel lnklşaf_ Kont Clano, It:ılyanın vukuatı teyakkuz r nalyanın m ıştereken kabul edeceklerı - kte ld r. h ı 

1 
, ıar l"ln esas teşkil edeoe~lnl söylemiştir. lle takib et~ o u.,:unu atı.:- attıtüan 

sly:ısetı tar.f etmek ve kararlaştırmak ı- "' 6 lh · 
fs! Tu-rl'ı'ye _ ltalya sonra, dünyayı su ve salaha kavuşturmak 

" l noı.taf naznr t<>at nde bulunmaların - ~ Için bir kere daha harekete gcçıneğe arnade 
rı daha tab'l ne olablllr? İtnlyn ile Türkiye arasındaki münasebet- oldu~unu söyllyerek nutkuna nihayet ver-
Bu noktni n:ızar teatfsl, 6 ve 7 Mayıs to. • !ere 1932 tarihinde teodld vo teyid edilmiş ml tır. 

Basım Kooperatifinin Kongresi 
•ı;in ~ 

Basım İstihlAk Kooperatif Şirketinden: Umumi heyet, esas mukavel~1 
. Ct.l' 

altıneı maddesi mucibince alelade surette İkincikanun 940 senesini~ 5 ın~cıitl~ 
ma günü saat 14 de Şirketin Ankara caddesinde Orhanbey hanındııki ıner 
de içtima edecektir 

Sayın ortak}.arın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - İdare meclisinin raporu. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasvibi. 
3 - Dahlll talimatnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinin tadili. i yaP" 
4 - Kooperatifin kfıkıttan başka tab levazımı maddeleri üzerinde de ş 

yapmasına karar itası. 
5 - Esas mukaveledeki murakıplar maddesinin müzakeresi ve 

-~"ı b itl
ınu~ 

tiliabile ücretlerinin tesbiti. 
6 - 35 inci madde mucibin<:e hesab neticelerine göre 

i tası. 

. :ıtnr~ 
kfirın tcvzıınc ıst 

iDARE :MECL 
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afNBIIDIREK 
lA TAKIMlANESi s 

Onu daima kapıda karşılarlardı. 
}) Çünlm o tanınmış bir delikanlı idi. 

aha doğrusu o, meşhur bir insandı. 
. O stadyomun kapısından içeri girer 

girmez, kalabalık bir seyirci kafilesi 
~na doğru koşaT, etrafını çevirir; her -

es ayrı ayrı onun elini sıkmağa çalı
~ırdı. 

1 
~rişa Çapelkin, futbol üstadlarından 

dı. Takımının yaman, müthiş bir sol 
aç:6ı idi. 
Gnşa; topu ayağına geçirerek bir 

~rt•na gibi düşman kalesine ne:l~r -

1 
erı, seyircilerin kalbi duracak gıb1 o-
ur, top yıldırım sür'atile ağların icine 
ta~ıldıp.ı zaman bütün stadyom ayakta 
~arak onu ~elfımlar, çocuklar: cÇapel
k n Capelkin!• diye sesleri kısılıncaya 
~dar ha:vkırırlardı. 
'Bu rlefa dn böyle oldu. 
Gri~anın mensub olduğu cDizeb ta

~rnı hiç durmadan cBurevestnikıt ta. 
kıtınının kapılarını zorlamış, cDizel» ta 
ınının bütün akın1arı, 'bilhassa sol 

~nahtan inkisaf etmişti. Yıldınm sür-
•tne d" ·· G · t<ı usman mudafaasını asan rı!i~ı 

'PU santrfora vermiş, ve ondan ald1gı 
p~'~: da, bir gü11e gibi dü~man kalesi -
mn sol kö~sinden iceri sokmuştu. 

.. Bu, klasik bir goldü. Stadvom '\:-ü -
~~ bir uP.ultu icinde ve avakta olarak 

l'lııanın bu golünü selamladı. 
B:ti.nM haftayın ile ikinci hafta,·m 

~l'a~·ı1daki fasılada, Rözlüklü bir amca 
~labalığı yararak Gri')anın vamna so

ldıı ve dPl;kanlının kula(!ma: 
- Siz dtıhisiniz! Siz bir harıkası

tıııı d' · 1ye fısıldadı. 
İkinci hafta•ymda Grişa bir gol daha 

tttı. 

lnlh. Çeviren : Hasan All Yazaa: Rqad Ekrem 

Grişn: hafifce sevgilisinin 
tasd'k etti, 
-Doğru! . 

sözünü 'oynuyorsunuz!. Bugünkü golünüz ne 
yamandı!. Neyse, geceniz hayrolsun! 

• ya se leri 
Lüsya sözüne devam etti: 
- Yüz altmış bin avuç seni alkışla -

dı. 

Kapıcı bunlan söyledikten sonra yer 
lere kadar eğilerek Grişayı selamladı 
ve eKa rm en-. operasından cToreador• Padişah ortaya hi tab etti: J ın ıp yürüyelim bu din ve devlet d'lişmarı:• 
aryasını mırılda'Ilarak yatmağa yollan. - Bir iitne çıka~ağını bcklerdim .. ları üzerine ... 

mektubunu da almıştı..ın ... Vezir zorbabn- Dedi. Fakat Murad, zencıyc, .sadece bfı 
Birdenbire; fundalıkların arkasından dı. şılar sağ kaldıkça, kul ve halk arasında tebessüm ile cevab verdi. O sırada da i. 

bir ses duyuldu: Grişa geceyi çok fena geçirdi. Saba- fitne ve fesad eksik olmaz. Onlara reşid çeriye Hasan Halife girmişti. Pembe 
- Pcmnaklan hesaba katarsak se • ha karşı rüyasında küçük Tükini gör - :padişah gerekmez. Babam zamanı gibı, mermerler üzerinde nalınsız, yalın aya}i 

kiz yüz bin parmak sizi alkışiadı . dü. Tükinin gözünde gözlük vardı; par· Sultan Osman ile benim çocukluk zama- koşarak padişahın ayaklarına kapanıp 
A kl k b' b' · b kt ı ma§.ilc Gric:ayı tehdid ederek şunlaıı mm gibi günlere hasrettirler, yahud ki öptü ve karşısında el kavuşturup durdu. 

şı · a maşu ır ınne a 1 ar. ~ '1 Sultan Mustafa gibi meczub isterler .. bu I Mura~ göz:ıcile kendisine oturması için 
Furd&lıkların aTkasından; Grişanın söylüyordu: fitne ve fesadı.n başını bilirim ve önü- yer gosterdı. 

prestişkarlarından bir alay çocuk çi k • - S!z bir harikasınız Grişa! Şayet nlizde ahdim olsun, J,unca masum kulla-ı Murad, silahtara: 
tı. En yaşlısı ancak on ikisinde vardı ayak pannaklarını da hesaba katarsak nmın ve reayamın kanını onbrd':l koy- - Çubuk isterim ..• 

Çocuklardan biri ilerliyerek: sizi alkıslayanların sa'Yısı bir milyon maz, alırım. Bre bu devlet Ali Osman Dedi. Melek Ahmed ağaıun, dışarıda 
Sultan Murad HB.nındır!. Amma korkum hazır duran mücevherli kehribar bir çu .. 

- Bizi affet Grişa; dedi. Biz sana altı yüz bin kişiyi bulur; sevdilderim içindir. Ben sipahi ve yenı- ıbuğu alıp gelmesi, bir dakik:ı bile sürme-
mühim •bir şey söyle_mek için arkandan Bunu takib eden bütün bir hafta hiç çeri e:şkiyasına taç ve taht vermem, ben di. P.adişaıh bir iki nefes çekti. Mavimtrali 
P,elciik. cBurcvcstnik,. takımının kale - müsaboka ol!nadı. Grişa sık s1k Lüsya müsahib, nedim, vezir ve zabitlerimi eş- tütün dumanı, iplık iplik necef taşı \ • 
cis

1 
topu havadan tutmasını hiç bece • ile buluştu. Bu ara·da hemen her gün kiya eline vermem. Bu devlet Ali Osma- akik kakmah kubbeye yükselirken, padi-
. Tükindcn birer kart aldı. nıın iyiliğini isliyen sadık kul arımı hile şah ta tekrar söze "Jaşladı: 

remıyor. ve zor ile alırlar dive korkarım... Ba- - Yalnız Has:ın ile Caferin haber! 
Bir ikincisi de şöyle tamamladı: Aı!ustosun onunda Grişanın olduğu şından korkana izni hümayunum vardır, vardır, Melek Ahmed dahi bilmez, bett 
- iste siz bu nokta'YI hesaba kata • cDi7eh takınu «Zafer• takımile kar • dilediği yere varır, gizlenir ... Sultan Mu- Çekmecede idiın .. orada Küçükefendinin 

rak oda:ma yukarıdan gol atmağa bak - şıla~tı. rad elile onların eşkiyaya teslimi yoktur. yalısında Musa Melek ile Güllü Fatmayı 
maltsımz!. Bu hakikaten enteresan bir oyun ol- Dedi. gerdeğe koydum .. 

k Sonra, gözlerini. şeyhislam Yahya e- Dedi. Yahya efendi giilümsedi. 
Grisa; bundan sonra böyle hareket du. Birinci haftayının ilk beş daki a • fendiden başlıyarıık ÖradakHerin yüzün- - Ne gülersin efendi? .. Vallah do)tru· 

edeceğine dair çocukla•ra söz verdi ve sında eZafen takımı eDi zel» e bir gol de gezd'irdi ve en son Melek Ahmed le söylerim ... Çingene bizim Musayn abayı 
sev"ilı~ini koluna takarak, gavri mu - attı. Birinci haftayrnın sonuna doğru, yüz yüze geldi: 1 yakmış, çocuk ta o kart aşifteye vurgun .• 
avven bir istikamette yürüme~e ba~ - avağını topa geçiren Grişa, kolaylıkla - A!lımed .. dedi.. Hasan nerededir?.. Sultan Murad gibi de arkaları var ... E. 
Iadı. Çocuklar da sessizce onları takibe bü~ün ha-sım müdafaasını atıatarak ka- Melek Ahmed: fendi, ben Musa Meleği Mısll' eyaleti ile 

- Hasan Halife kulunuz dışarıda veni çırağ etmek isterim, ne dersin? 
baslad•1ar. Bir müddet sonra bunlar • lecı ile kar~ı karşıva kaldı. Sevircilc • soYlınur. aya~ımza Yüz !f1rme~e :şimdi Şeyhislam. tereddüd etmeden: 
dan biri Grisava yaklaşarak onu ko - rin, heyecandan nefec;leri kesildi. Gri · ge'ir padisahım... . - Padişahım .. siz ne ki düşünür isenfs 
lund:ır. çekti. Gözlerini sık sık açıp ka- ~a, büvük bir soğukkanlılıkla kalenin Dedi Murad, başmı ağır ağır salladı: ısabet ~ard1r .. 
pı)aral:· saC't köc:esine yıldınm gibi bir şüt çek - - İnron hatadan ku!'tulam2.z .. . H:tsan Dedi. Mur.ad, Melek Ahmed akaya 

de ben ı · · · · .gibi sevgili kulumu yeniceri ağası et- döndü: . . . 
- NP olur: çantanızı verin ti. Fa 'mt... Top ka enın ıçme gırece • me kle ona ıraıiir ve zulmetti m. Onun gibi - Ahmed .. dedı, Musanın yerıne hız.. 

taış.vavım; d.ndi. ğine, rıe direği sıyıra-rak d~arı gitti. nnhif ve m 7 ik bir eelebinin bu fitne ve 

1

metime layık birini tanır mısın?. 
G•·ic:a· arkasına bakınağa lüzum gör. Böv!e bir ıskavı futbol tarihi hemen fesad asrında yE>nic~ri eı::kiv3Slna ?.abit Si'.fıhtar da tereddüd etmedi: 

mek~i'7;n: hen·en hiç kavck>tmemisti. Stadvom. olamıva<'arrı"1ı bilmek ldozımdı. Amma - Şevketlı1 Padişahım, 1ıizmeti dev • 
- Lüzumu yok; dedi; ben kendim varalı bir aslan gihi inliyordu. Hal<e - VC'nicPrive ba.;bu(i o'"Tlni.'ra, Hasan t!ibi !etine layık iki genç tanırım ... 

- zPki vP <'nlıskan ve ceS'ır \'t' mazbut bir Dedi. 
ta;;ırim. min düdüa-ü. oyunun bHtiiiini ilan et · l'Pnc lAvıktı ki ~·ı'tan Osnınnın Hotin - Bre söyle kim imiş onlar?. 

Çocul{ ısrar etti: tiQ:' za::nan ortalığa derin bir sessizlik sE'fPrind('ki yü 7 karah!!ı bir d'lha olmıya.. . -Küçük Siyavuş kulun ile bu bende. 
lll Oyun nihnvet bularak stadvorrıun P olurı::unuz; ~u alraca ka~ar ta - cökti.i. Seyirciler, birbirlerinin vüzle • Murorl, sev'hic;'ama dönPr('k: nın akrabasından Kuyumcubaşı zade Ev~ 
kısları dindii!i zaman Gric;a, yava~ca. vıverevim. BPnim aıd•m: Tük'ndir. rinc bakma•'.t•:nzın sessizce dağılmağa - Yrıhva efendi bu f;tn('de ülemanın liya Çelebi derler, bir sadık ve zariJ 

ltka k k k d sı'!r'lok.,+inilf"n Ml"lin,misin? gençtir, m?sahib ve nedim olmağa 1ı1 • 
rınıd:m soka(!a cıktı. Ar a anı a Gri!'>n h;r bir sev ~övlemeksizin çan- bac:ladılar. Dive sordu. ~air. aYı1 ,., 1 ; 1" sa~!llın• tu- yıktır padı~ahım ... iu Liisya beklivornu. Gric;;a Sl'\'{!İ1i'5i- tac;;•nı Ti.ikine uzattı. I ,üc;ya, her zamanlö gibi onu kapı • tup sıwı?lıvarak biraz düc;;üniir ~ibi oldu: . - B.re Kü~k Siyav_u~ zaten ~~~e • 

~n ar'<asındcı, seki1le on iki va~ .:ıra - Küciik 'J'iildn ihtimarola cantavı ya- nın ağ7lnda bekliyordu. Mahcub bir e- _ s""'u•tlu p:ıdic:ail·um di ve C'f''' 'lb tımdedır, Evliya Çelebı~ı d~. bıl~rım ..• 
tıda bir çocuk kafilec;i farkPtti. kahdt ve b~'lıtivarlıQ-mdan iki tarafma da ile: ver<'H n kull :mm sPn be!"d('n iyi bilir<=i-:ı ... Amma ben Muc:anın yerıne m·ısnhıb ola.. 
Çocuklar Grisavı {!Örür !!Örrnez: sal anarak Grişanın ardından yürü!!'e· _ Bul'Ün çok şükür yalnızız, dedi. Sirndilik sadak:ıt li 7 erpnirlrr. ''f' onlar raıy T~yvar;aaJ!İ.1aJ~~ i:er: ... d ,_ 
- Yasa Canelkı'n' . ..liy.o bai'i'ır'l•lar. h 1 d sinahi ve> venkt>rinin Mrba eskivalarınn a Y.a .e. en. ı ı -e e e me a,., ... l< ll ~ w~ ~c: cı J. Kahır yüzünden lfıt(e uğradık. ~rl<:a nl"'AVl'OCa sehirlidorı de emniyet ve hemen ıklSl bırden: 

~rıdisini burada da bulmalarındw D'<rp· çocuklaT da çantalıyı takib et- Grişa- kabahatli kabahatli Lüsyayı !TiivPn Ü.,."r<' ollT'al<: lannınır. - Vallah Padişahım... Şimdi biziın 
~Şıran Gri~a: tilı:>r.. kuc~kladı. Tam bu sırada, duvarın ar- Pa~; ... <~ lı sri1r hir ses'e· hatırımıza ~a o· gene g~lmişti... Padişa. 

- S;z de vasavın karfal vavrııiaTı! Gric:a: sevi'T:ıis;Je ve-d~lasmak üzere ka taratındar, tanıdık bir ses işitildi: - Br~> pfpnıti . <>Phirli"~1n arkamr'hn hı~ız~·ted~ dc:>l~ağ~l~~vık~~ ... 
l 

niye cevab verdi ve sevgilisinin ko- durakladırtı ınman, nezaketli Tükin bir _ Onu unuttun-umtııu zannedecek .. vıiiri\vn,.p?f;n; hil<>viır. . brf" bPn şimdi e ı er. a 
1şa gu umse ı: Una "' •ııirüniim Atmevdn:-ıındnki fitnf'ciler üs- -Onu .sonra bir kere daha görüşürüz., 

' girerek vürüdü. kenara cek;Jdi. onun kin keııdisile konuşmamız lazım Fitnevi bana mektub ile Hasan Halife h• 
L •• Griş::ı, gün ii n alt tarafını, tenha bir Grişa ürkek bir eda ile sevgilisi ne: (11"1\r. tiın~> .. · her verdi.. Şimdi sen anlat bakayım bana 
ıı.o~ed b w .. d Bur!l,:ı"l W71'" kı?lar :'li'b!;t dn ~arı~b: Ahmed. bu ne iştir? 
h c; a.şını sevgilisinin gögsune a. - Ltic;ya; dedi; yarın oyunumuz yok. Lüsva ile Grişa- süratle oradan uzaklaş - c:n,l{('tliı . melııht-tltı padic:ıhım .. df'- MelPk Ahmed ağa bir kaç ndım yak • 
y: \>arak onunla başbaşa geçirmek isti- isterse., buluc;a·lım da bir yere gidelim? tılar. Tramv~va bindikleri zaman kon. ~i . .,,."'·drı; .. ~" nPr'IP.n mı.ıhtacı 7. emir bw•ır. laştı. Padişah: 

OG!'du. Lüs~·:ı gülümsiyerek: düktör, büyük bir esefle: hoc:t:ınc-ı . ba1t:ıC'ı ::ıc:çı "P satır "~' -ol"vk ve - Otur da anlat! 
riş., k 

1 
d ı· ld - h 1 l'nrlPrU!"UTI riiliit"ü :ılT-ıhrı ,,., knnı,.ı1ar D d' '1\K 1 k Ahmed d' "kt" .ıı ,,. o un a sevgi ısi o ugu a - - Peki~ dedi; ve kapının içinden - Ahh, dive ~övlendi, bir kaç san • e ı. me e · ız ço u ve an • Qe" 1 ,.fimı, rı.n bin k·mı kulu halkın silahl:ı- ı t :ı. b ..... 1 d 

ı_ t--ar ı:a doğru yürüdü. Park ıssız ve t!Özden ka'-•boldu. tim ~c1a rritse.vdi muhakkak gol olur • a mnr;a ~a ı: ~nh · " - Şevketlı.i Padişahım .. İstanbul ~ .. 
otu a ıd i. Gri~a kanapelerden oirine Gri~r, kendi evinin kapısı önüne gel du. Siz ise... h ir miisamahava layık değillerdi. Ne ki va ile mala mal. .. Kavıkhaneler, bektu.ı 
t!u rd~. Sevgilisi de yanı ba~ına otur. di(!i zaman çocuklarla vedalaştı. Tü . Evlerine yaya olaraik gittiler. Gri~a dive rrol vanmadınız da ıska· gectiniz? odaları, kahvehaneler. hamamlar, han • 
hı· Lusya büvük bir şefkatle, büvük kin'in elini sı ·arak kaoıdan iceri girni. evinin kapısında ilk defa olarak ayık Gric;ı=ı evden içeri girince posta ku • lar sipnhi ile doldu. Yeniçer;lerlc bera • 
~:ı _r sevgi ile Grişanın yüzüne baktı. A\ al{ta dtP·amıvar:o~k karlar sarhoc; bir va7ivctte kanıcı Pahomic.e rast1adı. · b t 1 f b 1d T 1 f ber söz birli,iii e-dip, dün gece cHüsre• ~rıra da, tusunoa ir e ırra u u. e e-ra ta: p~ayı azlt>ttirenler Padişah ve devletin 

_ G olan knpıcı Po.homiç, iki yanına salla · Kapıcı, ona kapıyı açarken, resmt bir cHavretteviz!. Bundan sonra daha iyi dostu deği'ıdir• diye Atmewanında top-
~e .. rişa; dedi; sen buıtün harikula - narnk: E-da ile: ovnıvaraihnızı umanz. Selam. Halame. landılar ve bir def•er yapıp :simler ya • 
ler ~1 ?Ynadın!. düşün bir kere, polis- - Siz Canelkin: dedi; çok dürüst bir - Ruyurunuz: dedi. von ailesi!ıt zıp cbunları versin ;paralavalım!:t diye 
ttı al'tç, yüz altmış bin seyircinin gö- insansınız! Hf'm kiranızı ,,aktindP V(' • Fnka• kendisini tutamıyarak; esefle. Gric:n teİgrafı bir köşeye fır1attı. V avak dirediler .. Sipaıhiyi Hüsrev paşa .. 
~ni takib ediyordu. rivorc;mıuz, hPm de mükemmel futbol - Ah h, dive ilave etti,· onlar e ı ıı·ıı. VonicPriyi Rec<.'b pasanın teşvik et. ~L:t:::: bövlc ası~ b;r suratla yatağına girdi. tilti söylenir... CArkası ftl') 

la:sya} ferd ise, şimdi bana: eBu kağıd- S n t • ed bt 56 ha,. nc:ılmış olmasına ragmw en mı'nare•f 
~ Yırt, evli bir kadına böv'-e şevler • on ~os a, nın vf'nt e romanı: ..,. " -..ıyı - • muhafaza edilen camii ile. hala söylenen 

lten:nıeğe 'hakkın yok: ne yapıyorsun, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~ eski devirden kalma sokak isimlerile Q,r.. ıne gel!. diye sesleniyor. "' manlı Se
1
anik, bu bağrı yanık musevf 

Olu tnektub .gönderilmemiştir.) ~ hanendenin sesinde feryad ediyor, san .. 

lt ClEYILAN AVI dım. Useyin Gerçek'ten boksör Kenana Azizim Kenan, 
~ılzinı Kenan BC'n sizinle daha evvel uzun müddet 
'-"'Olt • alıbablık ttiw· b 'd · · h k'k" htı 

~ttdiı 'Ju~;a~~zteinl i~~snl a~ındha tbirlikte lge. " viyetinizi ean~~ b; S:n s~~~ah:ti~i~de t~ 
~ e ,.,... ,.~n erın a ırasını ez- d h tt• At' d Ol' · d f 1 
J.tı 0~aklıyorum. Hele. Selaniktc hanım- ~1 ~m~ı ~ as /~~t· b' ın;P;dva a ba. aıı 
~Ur ele bırakıp ta yalnız erkPklerden .a C~· • e.~.P ~nı e ır o : e ,.e "ır -
... ,_ ('kkeb bı'r k r·ı h ,. d ~ 1 w Yazaa· Refik Ahmed Seven.,.il lıkte gecırdıgımız son kısa bır kaç gun 1-
w::tıR-tnıız ·a ı e. a ın e :!.! enmege • . . .. - . . w. . - " . ,. çinde tanıdım. 
~~dadır Ön ~ecen~n tadı mala dama- Bu kabı] eğlenceler bırer gecelık omnı vam edıldıgı takdırde nerelere varaca -ı usrunde yayılan ve sed fied yükselen şe- Onun içindir ki duy~larımı ser<> Be!\oo 
~Zıtı kap· 

1 
tedenberı tanıştığımız ha 'de olan hatıralardır; insan kopuk film gibi ğını tayin etmek güçtür. hir, aşağıda inci bir gerdanlık gibi hal - pe, ~f'Jişi güzel yazıp ;ize bildirmelde 

.:sırıdak·a ~ve _du~~n ır.a1ııznranızın ~r- ;parça parça, yer yer, hayal meyal gözü- Ati~da manevi üzüntülerim~ rağ •
1
kalanan rıhtım ve sahildeki beyaz ve zt"vk duv-uvorum. Bu. gurbetilde bir ah

sı tıı o ııe~ areketlı ve uy~nık genç ın- nün önüne §!ctirse de hepsini birden tam men mukemmel surette dinlenme ::te ol - marnur binalar... babla derd'eşınek ihtiyacından ileri ae • 
tn tf llihrle e~~ kadar tanıvamamıc; ol~nam, olarak topariayıp hafızasında canlandı- duğum halde Selaniktc pek yr. ·uluyo .1 Bu küçük gazinon un en mü him husu- livnr ,galiba ... 
%ından .

1 
r. fırs?tın ele geçmemış ol- ramaz: hatta can1.andırm&k ta ıstemez. rum. Hemez: h~r. gece sabahlar kadnr siyeti burada alaturka rakı ve alaturka HammefPndive ~aygı'arımı bildirir. el 

" ıtediter 1 erı gelıv~rr_nuş. . Hele her gece kim bilir kaç değişik çehre uykusuz ve ıçkı ıle harab geçen r!ecele - saz bulunmasıdır. Bende kısa bir zamnn lerinden öpt>rirrı . Size de bir çok selam, 
.;r-vet(' nuanenn otelı~ın altındııkı barda ile ka~c:ıJaşan bu kadının sizin ha tıranız rin gündüzleri öğlelere, hatta bazan ikin içinde şiddeti{ bir memleket hnm-eti baş- ı ve ~vgiler dostum. 
"\)~lı> · maralan go~eren Macar dan ~ ' dı'lere kada yu ki -ıdli .. f 1 d farkı d d ··ı · · T .. k' ' ~ l'i da'h b . . - üzerinde ısrar ile durmacı dikkate şayan r u ma a, o ruyoruz; a- anuş n n a egı mısım. ur ıye-
~elt iizl"r a. u.rad3lar: rn:·kavelelerı ~ıt-ı Bu kadını nasıl büyülediniz? · kat ne o\98. gündüz uykusu vücude la • de yıllıırca eski musikiyi diniediğim oı- 1 Av<:edcn Lizaya 

n de S e ıı_nış; onlar gıtmPde>r. ~alıba . " _ · . . zım gelen istirahat ve sıhhati temin ede- maz. burada konsoloshanemizde tanıştı-
Za\fa ' !'5nıkten ayrı,nmıvncağım. Bazı e_:k:klerın goru~ez bır ye:ınde miyor. ~un Türk tabüyeıli , yerli, Harndi Alaz ı Ankaraya gönderdiğin mektubu al • 

~e'erJiı ~aearistan, harbden evvelki şe~an tüşı: taş~dtltmı. s?yıerle~;. sız de Burada en sevdiğim yerlerden biri de isimli bir tütün tüccarı bir akşam beni d~!fl; Selfıniğe ~önderdiğin me~tub da 
~abaıa e d'ünvanın 9ıer tarafına a~ır top gn~ıba bö~ lelenndensını-.. Etını ~aznra Karaburnaki denilen mevkidir. Siz Sela- Karaburun gazinosun-a götürdü. Tesadü- d~ne dolaşa gelıp Ankarn?a. benı .. b •ldu. 
d.alla ~nı. çeJt:nek üzere gönderdi~i ka- çıkarıp k~rnm~ ?o~rma~a. 'h<:l~ı de nikte pek az kalıp geçtiniz; burnyı gör - fen:bir saz beyeti ile karşılaştım, işte üç L.•~ açık konuşa~ı~: S~laı::ığe ronder -
~%:ii ~gırlerı ihracatile meşhurdu; memleketı:~ck.ı .ihtı~ar anası ıcın her menize, zannederim, fırsat olmadı. Li -:gündür sıra ile buraya devam ediyorum. ~~ :ı~kt~b .. sa~ın;ı! çünku onda oldu.· 

l'lij ~Üz ~v. ÇC'sid çeı::'d. türlü rl"TTktP, ay para bıı:ktı.np go~d:rme~e mecbur manın ucunda körfezin nihayetinde olan Ça}gı~ılar yerli yahudilerden, bir de ha- guı~ ~ıbı, butun sırurın, kıskanç!ıitın, ~ıd 
~esınıı. cllıkte gcmç kadın ihracatile olan bu sefıleyı geçelım, fakat daha ba~ burun, birim İstanbuldaki Fenerbahçe nendeleri var. Fasıl tam tertib. Okuduk- ~~tınle sen varsı.n .• An~ray~ gönderdı • 
~ıtserıiz .. liangi mc.>mlE'kctt<> hangi bara lkalarında, ~sla kiy~ m.evzuu olmıyacak gibi bir mesiredir. Burada bir katlı, a - lan şarkılardan bir mısra hafızama çivi g!n me~tub samımı de~ıl: ~ıd.detfn ge .. 
~ ~lll'f>tı~ut~?~a .. Macar kadınlarının gö.

1 

d~recede Y'l;ll~k ~e eşs.ı~ olanların~a da lelade bir kır kahvesine benzeyen kU çü k ile mıhlanmış gibi yerleşti, gece gündüz 1 çınce pışman olmuşsu?·. Es kı bı.r ark~rl~şı 
Ili O ak :a ı go~ lur. vucude .getirdığ!nız. tesırın dc~.şe~den bir ga.zino var; hemen hemen alaturka dilime dolanıp duruyor: d;u-ııtmış. olmamak ıçın k:.ndıne hakım 
~tt altındnı ~ııın1.e birliktE' Beyaz Kule-lve meçhul mahıyetınden ben urkuyo - mcyıhane tertibi bir yer ... Fakat manza- Viraneyim, ey gamızedc diZ, cevri lo ıarak bır takım nezaket cumleleri ıra, 

r, 'lnütE' akı .calgılı kahveve gelen dil- rum. Ira harikulft.de. Bir tarafta alabildijtine felcktcn lamışsın 
llladıven sizi sorup duruvor. Bu ba!hsi burada bırakalım. zira de - .ızenisleycn deniz, bir tarafta sathı mail Meşhur, mevlei tekkesile, kapısına • (Arkası var) 



to Sayfa 

Ceyhan (Hususi) - Şehrimiz ilk 

okullaraıda hir iki senedir tatbik edil-
mekte olan çifte tedrisat usulü kal -

- dırılmıştır. Evvelce bu yüzden birçok 
yavru tahsiline devam edemiyorken 
buqtin hep~ de tekrar mekteblerine ko
şarak tahsillerine devama başlamışlar
dır. Çifte tedrisat usulünün ilgası mu
hitte, okuma çağında bulunan yavru
lardan ziyade velilerini ve bütün halkı 
sevind.i.rmiştir. 

-----------------
Ceyhan da çifte tedri~ at kal~trıl~l 

Adana (Hususi) _ Mahzurlu görül. İzmit (Hususl) - İzmitte tasarruf 
dü&ünden dolayı hemen bütün memle- haftası münasebetile çay ve kahve içil
ket ilk tedıisat müesseselerinden kal • mesi bir hafta müddetle kaldırılmıştır. 
dırılan çifte tedrisat usulü bu ay niha. H&lk, ;hlamur içmekte, incir venıck. 
yetinde Ceyhanda da kaldırılacaktır. tedir. · 

(.._ ____ T_r_akyada spor işleri 

SON POSTA 

lzmitte odun kömür bu"ram 
İzmit ( Hususi) - Evvelce de vazdı

ğım gibi odun ve kömür mesele~i Iz -
rr.ilte günün meselesi halindedir. Be -
lerliyenin aldığı tedbirlere rağmen. o. 
durı ve kömür bulmak mümkün ola -
mı:ı.maktadır. Kömürci.iler de l!ÖstE'rilen 
nDrhı az bularak dükkanıarı kapamı~ • 
}ardı r. 

Bu vaziyet üzerine, belediye yeni ve 
ciddi tedbirlere başvurmak mecburi • 
ve•inde kalm•ştır. 

------
Bursrd1 brr otomobil kazas1 

Birincikinua 17 

Adil evrakın posta ile 
tebliği bakkındaki 
• • • 

nızamnamenın metnı 

işlediği her suçu müteakıb ma·hkern~Y' 
verilişlnde, deli olduğunu ileri snrrrıe" 

• si, böylece hapishane yerine, tımarha" 
neyi boylamasıdır. 

(Ba!}tarafı 4 üncii sayfada) 

maları, ormandan başka bir yere fi • 
rar etmeleri ihtimalini ortaya çıkar 
mıştır. 

Diğer taraftan, bu firar hadisesin 
de rn::!s'uliyeti görülen Üsküdar hapi
sanesi başgardlyanı ve gard!iyanlar -
dan Mustafa ve Hü.eyıin haklarında! 
yapılmakta olan tahkikat sona ermiş -
tir. Jier üçü de, lakaydi ve vazifelerini 
ilur.al suretile firara sebebiyet vermek 
ten Üsküdar adiiye ceza mahkemesi. 
ne \·crilmişlerdir. 

Suçlular, dün başlanan muhakeme. 
lerinde birbirlerine atfı cürüm etmiş • 
ler ve hiçbiri suçu üstüne almak iste. 
m~rr.iştir. 

A~li;.·e 4 üncü \'e 5 inci ceza rnsh .. 
lremel~rinde sahte! hüvivet varakast 
ta'Ştmnk ve kaçakçılık suÇlarından at· 
rı ayrı yapılan duru~alannda suçltı 
bu defn da ayni iddiada bulunmuştur· 
Yani, kendisinin a-klen malUl 0tdu~rı .. 
da ısrar etmiştir. Yeniden Tıbbı Ad • 

lide müsahede altına alınan Lt~orUIJ 
filhakika aklı tam olmadığı teeyyüd et 
mi~ ve kendisi tekrar BakırklSv E1ll " 
razı A~~liye hastanesine gönderttnıi~ " 
tir. 

Muhakeme, şahid celbi için talik e
dibniştir. 

Spor sahasındaki hAdi~enin 
muhakemesine devam edildi 

Ancak Ligorun ikinci bir hususiY~ 
ti de, hastaneye gider gitmez bu sefer 

• de deli olmadığını söylemesi, hastll' • 
nede !<<ılma:k istememesidir. 

Bursa (Hususi) - Ev\·clki gün şeh
rimizdE' bir otomobil kazası olmuştur. 
Bandırma hu<:usi pl~kalı ve şoför Muh 
sin oğlu Şemsettinin idare ettiği bir te
nezzüh otomobili, Çakır hamamından 
Zafer meydanına doğru inerken, ko • 
yunlarım korumak kastile ve birden. Şeh : r tiyatrosunda Yelpaze 

Edirne (Hususi) - Bölge spor il - şındaki arsaya kapalı bir güre§ yeri ya bire otomobilin önüne koşan Şehreküs. Gabtasaray, Demirspor maçında ha 
ler~nin düzenlemnesi ve esaslı klüp Ye pılması kararl~tırılmıştır. tü mahallesinden Alıdülbaki radyotöre keı:ne yumruk atan, Demirspor k.ale - (Bcıştaraft 7 i:tcl saufada) 
spor yerleri kurulması için Umumi Mü Tr k d .. bi d d 

1 
.. çarparak yere dümilştür. Şoför derhal cisı Necdetle, maç hakemi Tank Öze • cŞermin. deki anne, kız.. annt$1rı1' 

. . .. .. a ya a ıyı r urum a o an gu • • . · ~ h k · d" Ü küd rı~ fettı~Jık ve Bolge Başkanlığının muş - . . • . . anı bır manevra ile otomobili sola at _ rengın.n mu a emesıne un s ar yoluna giden Şermini o :vol dan an 

t k d ı ~k 1 
.
1 

Ed' reşcılığin ele alınarak inkışafına hız .. .. . hk · d d ed'lm' t' M · · ı· B d f., ere yar ım ve aa a arı e ırne mo . . . . . . mı~, buyuk bır kaza vukuuna mani ol. ma emesın e evam ı ış ır. u. çevırmış ı. un a da gene ayni teY·· 
dern ve a.sri bir spor klübü ile kapalı verılmesı ayn sevınç verıcı mahıyette- muştur. Sukut neticesi başından hafif ha\em~ esnasında iki taraf şahidieri kat kız annesini tanımıyor ve ınzın f~ 
bir jimnastikhaneye sahib olacaktır. dir. Resim Bayramiç bisikletçilerini çe yaralanan Alıdülbaki hastmeye kal. dinlenilmiş ve neticede Beden Terbi • yola gitmesine annesini kıskanınaJl ,r 
Bundan başka bölge binasının yanı ba. gösteriyor. dırılmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. yesi Umumi Müdürlüğünden maç hak beb oluyor. 
- kında bir rapor istenmesine karar ve. Birinci perde az canla. ~ 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : rilmiştir. tkinci perde çok canlı oıabtıece1C" 

_ Hasan Bey biliyor mu
IIUn ne zamandanberi meT· 

auubahs oluyordu •• 

. . . nihayet bu ay bafm.dlıan 
sonra adliye tebligab.. 

posta vasıtasile yapıla

oekmıf.·• 
Hasan Bey - Desene bun

dan 80llra ır.avallı poılt.acılara 
her kap dilvar olaoMI. 

Muhakeme Kanunuevvelin yirmi ye olamadı. 
disine kalmıştır. Üçüncü perde de merak val', ıı.yee" 
45 Sabıkah bir adam yakalandi var. Fakat teferrüat fazla. 

Dördüncü perde: 
İstanbul zabıta ve adliyesiiri aene - En güzel temsil edilen per~.. . r. 

lerdenberi meşgul eden m€4hur sa - Te~ilde en fazı~ muvaffak oıan1;1;._. 
bıkalı Ligor, tekrar sahneye çıkmış bu Ledı Erlen: Neyyıre Neyytr, ı..ord dtf" 

lunmaktadır. dermer: Hüseyin Kemal, Ledt \'tn ıc..-
Öldürmek gibi ağır suçlar da dahil mer: Cahide, Lord Vindermerln bit br 

olmak üzere, muhteHt suçlardan 00. dınla münasebette olduğunu kara.sU" c~W 
layı 45 e yakın sabıkası bulunan Li - ber veren Şaziye, Ledi Erlen1e ~ıene 
gor, bu defa da sahte nüfus cüzdanı olan Lord Ogü.stüs. JS't 
taşımak ve eroin kaçakçılığı yapmak c Yelpaze• daha itinalı ternJJil ed'l 
iddiasile adliyeye verilnıiftir. di, daha muvaffak olurdu. ıtı•' 

Ligorun diğer S&bı.katılarda.n farkı, tı~t Hu 
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~rıncikanun 

F ot ğ af tahlilleri 

ı . 
yı ve yumıı~ak 

!I A.nk::ıradan Karcı 
e.ıı.llı d 

tıı e ' karakte-ri-

Kayıdsızhğr seven 
bir tip 

.... . . ' K arabükten Mıı8· 

t afa, karakterini s:r 
ruyor: 

Serbestçe ya.şa· 

ınakta."l zevk alır. 

Arkadaşlarına karşı 

merdane vefalı ha· 
reketlerden haz du, 
yar. İğbirarını ko 
laylıkla unutmaz 
Kendisine kıymet 

ve ehemmıyet verilmesini ister. Sokulg:m 
ve ~kalarına minalet edici h areketleri 
gorülmez. 

** 
ka'bli b'r tip 1 Zqki bir çocuk 

SON POSTA 

~ 
MilLI """"60 

• • 

1940 1939 
31 . 
ILK 

A 

KANUN 

10 

Sayfa 1 i 

80ruyor: 
lleh1· 

~!elin ıvan tıpile vo 
tad e hilı~ ve le
b.ı~ ~a~tırmayan
koıa tile kendini 
\ıe tıkıa sevdirir 
~a~r l'nuhit yapar, 
h .. ~ canca ve a"'ık 

Çorludan Hasan 
Öztok, karalcte ... im 
soruyor: 

Zeki ve çevik ha· 
reketleri görülür 
Eline ayağına ça· 
b uktur. Bir iş üze· 
rinde uzun müddet 
kalmaktan sıkılır 

değiş\,kliklerı sever. 
İntizam kayıdlari· 

Bir haftahk r dyo programtmlZin devam1 
Ankara Radyosu ısetıcümhur Bandosu: (Şef İhsan Künçer.> 

ı -İbo Ootos· Espanyol marşı. 2- Ant. 
DALGA UZUNLUGU Dvorak: Slav dansı, No. 6. 3 - Paul Fauc -

B u r ece nöbetçi olan eczaneler fUD- het: A!monl orkestrası ıçın Senfoniden u _ 
lardır: 1641 m. 182 Kes. 120 Jtw. vertür. 4 - Rlmsky _ Korsakov: C&brlcclo 

l"stan'-·1 ci helindekiler: T a Q 19 ,.. 15J!lS Vca 1.0 K w 
u u .a . • • .. m. · ... ... · • Espagnol. 15.15 _ 15.30: Müzik: Cszband 

Alemdardn: !Esad), Aksarayda: (Ziya TA.P. S1,7t m. 9465 Kes. %0 ıı:w. CPU 18: Program. 18.05: Memleket saat n -.... eltetı . ~ 
rı~ıc erı sılncı 

ıaı. jle pek yQrulmak istemez. 
' NurD, Şehzadeba.,ında: <İ. Halin, Emin- yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 18.25: 

5nün~ : <Ha-san Hıllfısl), Beyazıdda : PERŞDmE 21/12/1939 Müzik: Radyo Caz orkestrası. 19: Türk miL 

** 
(As:ıdor), Fatlhde: (Vltam, Bakırköyi.ın. 12 30: Program, ve memleket saat ayarı zi~t: Ses ve Saı ~çld konseri. 8 okuyucu ve 
de.: <Merkez), Eyübde: <Arif Beşir). 12.35: Ajans n m eteoroloji haberleri. 12.50 6 sa:: sır.ı ne. 20 : Konuşma. 20.15: TOrk mtl. 

B:r IUriU konuşan bir tip Ciddi taviriı bir bayan Beyotıu cihetrpdekiler: Türk müzl~l: Ho.lk türkülerı ve oyun hava zi~i : Karışık program. Çalanlar: Hakkı Der. ı -4 İstikili caddesinde~ (Kanzukl, Tepe_ ları . Okuynnlar: Sad! Hoşses, Mefharet Sa~ man, Şerif İçll, Hasan Oilr, Hamdl Tokay, 
tey kıehirdcrı Hü- Istanbuldan FW. başında: <Kinyoll), Tnksimde: <Takslml, nak. Çalan: Sad! Yaver Ataman. 13.30: Ko. Basri üner, İzzettin Ökte. 20.45: Ttlrk mU _ 
~rı, kamkteri ıı ruzan, karakterin? To.rlnbaıJındn: < Nlhad >. Kurtuluştn nuşma (Kadın saati.) 13.45 - H: Müzik: H'l- z!ğl: Halk şfılrlerinden örnekler. Sadi Yn -

!Jor· soruyor: (Necdet>, Beşlktaşta: CVidin). flf müz'k (PU 18: Program. 18.05: Memle - ver Ataman. 21: Müzik: Küçük orke)tra 
~ara. Uoğaziçi, Kadıköy n Adalardakiler: ket saat Ayan, Ajans ve meteoroloji haber - (Şef: Neclb Aşkın.) ı - Beethoven: Pa tetik 

€ıı §eYisına koydu· Olduğu gibi gö- Kndıköyünde: (Yenı Moda, Merkez>, ıen 18 25: Müzik: Radyo enz Orkestrası 19 Sonı>t'ın ikinci kısmı. 2 - Emmerich Kal -
l'ııek SOna erdir rünen halleri tavır Üsk!idnrdn: <Ömer Kenan), Sarıyerde Konu•m9. 19.15: Türk müzlgl: Çalan!ar: Fa man: Faşlnksfe operetlnden potpurl. 3 _ 
haııe .ister. lnadcı ve hareketlerini ma· (N url), Adalarda: (Şinasi Rıza),. hlre Fe:snn, veclhe, Cevdet Çn~la, Izzctthtı Jos. Gnng'l: su üstünde patlnaj. 4ı _ Hump. 
t· rı gö ··ı·· ı dı H • J k Tok ö 1 Ras 
1~rıu d~ r~ Ul". Bir . na an rmaz. aya· """'--------------J Öktr. ı -Okuyan: Mele g z. - 1 hrles: F..skl zamanların hülyası. 5- Erlch E 
ıtoıı.u Uşunür ve ta karşı ü midle do· peşrevl. 2 - Leml - Rarst şarkı: CSazın glb !neg: Olgan Entermezzo'su. 6 - Joh. Stra • 
Cldit!~~· Huyuna lu bekleyişleri var. slnem dahi.) 3 - Sad! - Segfı.h şarkı: <Ru us.s: Binbir gece. 7 - Engelberger: Vals Dos-

be •.ıı,.ı ,. ç Ank""!l ra borsrSI humda ölen na~mede.l • - Mustafa Nafiz_ ton. 22: Memleket saat ayarı, Ajans haber _ 
t> takdirde dır. apraşı:t işler· o N Cer·k . • suztnnk şarkı : CSeruılz bu sabah.l 5 - • ey. leri: zıraat, Esham _ TahvllAt. Kambiyo .. 

llJ,t 1 lı Ve ı· c:.gu" zar dnn uzak1ac:.ır mes'u - •u•- H ll d 
~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=~~·~~= ~Dq.Kça~fi~arı 16- 12.~9 enB~~n-~rlnüprb: 1 

Q em.Nu~LBornMı (~all ~.15: Kooupa ~~-~ jliyettcn ve tenkidden çekinir. dir.l 2 _ Okuyan: Necmı Rlza Ahlskan. 1 - nehl d!llt-rde.J (Yalnız kısa _ Dalga postasl. 
') ÇEKLER Art~ Bey • Suzlnt\k şarkı : <Bir dil k! eslti le. 22.15: Müzik: Melodller (Pl.l (Yalnız u • (_iraat·. Ko\ı1unlal'da go·· ro en ç.· çak hast llg""'t 1-----~--A-ç-tl~---K-ap_a_nl§...; gaın olur.> 2 - Rahmi Be~- Kürd!llh!caz. zun- dnlga postasne.) 22.45: Müzik: Caz. 

J Lordra ı Sterlin 5.2375 kt\r ~arın: lDUşer mi şanına .l 4 - Suphl Zl band (Pl.l 23 25 _ 23.30: Yarınki program 
New.York 100 Dolar 130.36 ya _ Kürdlllhleazkdr şarkı: <Blr gamlı hazn. ve knpanış. 
Paris 100 Frank 2.9120 nın se!lerlnde.) 3 - Okuyan: Semahat Öz -

·a~ (Baştarajı 6 r.cı savfada ) kesilecek çobanlarm ve çiftçilerin elin- Milnno 100 Llret 
6

.7375 denses. 1 _ Mahmud celO.lettın Pş. _ Kar: Hergün yalnız kısa dalga 31,7 m. 9465 l{r./a 
~"eç na t<:rnizlik ilaçları, hiç olmazsa ki- den gelmiyeceık bir şey değildir. cAl- ~aevre 100 İsvtçre Fr. 29.425 ci~"-r şarkl: <Vah meyusl vlsallndirJ 2 - Se. postnmwn neşredllmekte olan yabancı dlı • 
~ ~erpeJe.nıek lazundır. manyada bizdeki gibi tabii mer'alar ol· Mmsterdam 100 Fiorln 69 2520 Pınar _ KürdlllhlcazkA.r şarkı: <Aşkınla ya·. lerde ha'berler .saaUeri aşaRıda e&;terll • 

l}ıert1k hastalığının sık sık görüldüğü makla beraber, her çobanın sopası u . Berlin ıoo Rayişınark nan kalblme.l 3 - Rahmi Bey - Kürdlllhl - :nlştır: 
<1 a d Brüksel 100 Belga 2 ı.6425 cazkA.r ftarkı : (Mahrumu şevklm.) 4 - .. .... - İranca : Saat 13,00 ve 18,45 de 

l'lli~r br a hastalığın pek dayanıklı cunda bir demir vardır. Çoban rastla- ALina 100 Drahml Kürdllll~lcazkfı.r §B.rkı: (Gönlümü başka e _ Arapça • 13,15 ve 19,45 de 
etrı-ı~~ U~~ taşıyan döküntülerini yok dı~ı her yabani otu bu demirle kesip Sofya 100 Leva ~::~25 mellerlc.l 20.15: Konuşma <BlbUyo~rafya sa Fransızca • 13.45 ve 20,15 de 
l~~lı rt;ıuşkülse de, koyunlan hergün atmayı adet roinmiştir.:. B izde de her Praı; 100 Çek kronu aU.J 20.30: Türk mıiziği : Fe.sıl HeyeU. 21.15: -··•••••· .. •-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
~k ~~r banyodan geçirerek temizle. çoban ilkbaharda b u tedbiri, sonba - Madrid 100 Peçeta 13.605 Müzik: Küçük orkestra <Şef: Neclb ~kın.> ~ 
~l.ılJa l"rlUtnkündür. Bunun için en son harda da yapınağı adet ederler se mu- \'arşova 100 Zloti 1 - Ludwig Siede: Sigaralı kız. Demersse - B ir d ok torun günluk 

notlarindan 
~ b~ılan mua1ece ckooper:ıı isminde. hakkak ki çok faydası görülür. :~::;~e~tc ~~~ ~~gö 23.8075 ;:;;:<:;~~;:e~~~:.ıb~ ~a~:~s~r~~e~~~ 
tatifj ~üstah:l§ardir. Üzerinde yazılı Çiçek hastalığına yakalanan koyun - n clgrad 100 Dinar ~:~~5 kırlangıçlnrı. 5 - Fried Walter: Eski tarı.da 
tıall b?bı suya karıştırılarak hazırla • lar bir daha çiçeğe yakalanmazlar. Şu Yokohama 100 Yen 31,34 uvertrır. 6 - Heinz L\nk: Entemıezıo. 7 -
~~ilil~r ban~dan koyunlar bjr bir karlar var ki, o yıl bunların pek ço~u Stokholm 100 İsveç Kr. 31.0675 Schernpow: Pavlova <A~ır vals.) 8- Rebl - 1================1 
'klar ltse hem çiçek hastalığının bula- kuzularını atarlar. Yapağıları kiel-kel Moskova 100 Ruble koıf: Vals. 22

= Memleket saat ayarı, Ajans Yarim baş ve diş 
h • h 1·· E ham ve taıhvfliit ' haberler!; Ziraat. Esham - TahvllM, Kanı -
a er e:rn de kene vesair her tiir u döküldüğü için az v e fena olu r. blyc _ Nukut Borsası (Fiat.> 22.20: Müzik Ag"'rı ları 
~ tıt Esham ve tahvllAt üzerine muamele 

Ql Ve hastalık arnilieri yok edil- Keza sütleri de yavan ve az olur. olmamıştır. Küçük orkestra (Yukardaki programın de -
".ta~r. .. Binaenaleyh her koyuncunun gayesi \ı J vamı.) 22 35: Müzik: Opera aryaları <Pl.) 

l'ıı.ıı-ı ,_,.~ soylevim ki, çiçek mikrobu- hast.ılı ğı gelince atlatmak; değil, sürü- "--------------J 23: Müzik Cazband <PU 23 25 - 23.30: Ya -
~a~ağ1Ucuda sirayeti için kabukların ye getirmelll€k olmalıdır. ' rınkl program, ve kapan~. 
t~ bo vı:ı değmesi kafi değildir. Ya ne Gerçi çiçek hastalığının olduktan D p ft. st a CUI\IA :/1.2/1939 
d,.. bi;uı?rına geçmesi: yahud da deri- sonra da geçiren bir ilacı (Seromu) V 12.30 : Program, ve memleket saat ayan 
~<!tıaı Çl~k bulması lazımdır. Bizim vardır. Fakat bu öteki gibi yüzde yüz f=Y=e=v=m=ı=. =8=1y=as=i=. =H=a=v=a=dı=s=v=e==Hal=k~ga=z=e=tesı=l 12.15: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50: 
"'e Dlt:rkıtnız<ia pek cok görülen diken koruyucu dej!il, ancak yüzde elli kur. - ····- Türk müz.!Jll CPU 13.30 - 14: Müzik: Hafit 
~ ~ \rn a lar kovull1arm vücudunda· çi tar•cıd·r. Yerebata.n, Çatalçeşme sokak, 25 mfizlk IPl.) 18: Program. 18.05: Memlekcl 
oı.ı sıvr kl İ S T A N B U L snnt fı.y:m, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 

1\l~r b· ı ara sebeb olduihından, Hii1fısn çiçek hastalığı memleketim iz 18.25: TÜrk m!izl~l: Fn.sıl heyeti. 19.10: Ko. 
'~taı,.etı ~r salgın vuktıunda hastahğın koyunculu <1unun her vıl zarar gördü- Gazetemizde çıkan yazı ve nu~ma (Milli Tarih men'k!beleiU 10.25: Tilrk 
{e pt;~, kolaylaştırıyorlar. Bu diken ğü afetlerden biridir. Bütün vahamaıti- resimlerın Qütün haklan müzi!;l. Çalanlar: Ruşen Kam, Hasan Gür, 
~"bad a ların yapağıy1 da ne karlar nı> tehlikes'n e karşılık: aşı gibi kolav mahfuz ve gazetemize aiddir. Şerıt İçH, Cevdet Çagıa, İzzettin Ökte. 1 -
.._ Cen

1
• .. etti:nni söylemek fazladır. bir c:ıresi d e bulunduirunu bilerek. hiç - ····- · Okuyan: Mustnfa Çağlar. 1 - Uşşak peşre_ 

•r l .. , m ABONE FIATLARI vl. 2 - Rakımın - Uşşak şarkı: (Sllemem 
~ne kı:ı:~alnrı bu otlardan avıkla:. bir vakit bu tedbiri ihmal etmemelidir. bir gfin.> 3 _ Faiz kapancı _ uşşak şarkı: 
........ ~ güç olsa da buna düşman 1 Tarımman 1 6 3 

cHnyali çıkmıyor bir gün gönülden.> 4 -
Sene Av Ay ~y Sadettlıı Kaynak - Muhayyu şarkı: (Batnn 
Kr. K;. Kr. Kr. gün kana benziyor.) 5 - ......... _ Muhayyer 
------ı---11 kürdt şarkı: CE!em 'imdi eller sözüne kaıı _ 

TÜRKİYE l4ııO 750 •ı.Jtl ıou dU ıs _ ... .. .... _ Muhayyer türkll: cirara 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 :l70 rıncan koydum.) 2 - Okuyan: Radlfe Er -

Ynrım ba~ ağrılarında ve kulak nğrı
l•mnda sebeb ve vaziyet kolay kolay izah 
eclilemlyorsa muUa.k dişleri hatıra getir. 
mek Hizımdır. Bazan akıl dişlerinin geç 
olarak znhuru blrçok sıkıntılara sebeb 
olur. Bazan dişlerdeki çürüklükler büti\n 
"u ıztırablara bals olur. Hastaların bir 
ço~u o zamana kadar dişlerinden asltı 
zahmet! olmadıklarını ve dltlerlnde hiç 
bir hastalık olmadıgını Iddia ederler. 
Zo.hlren hak1katen böyledir. Bu gtbl va. 
ılyeUerde şüphesiz dlş mütehassıslannın 
e_,;ash tedklk ve muayenesi meseleyl hal. 
!eder. Fakat böyle şüpheli vak'alarda 
şlmdl en çok ve en s!lr'atll blr teşhis va • 
ıntası olarak tatbik edUen çenenın ront. 
genını bir an evvel yaptırmak lAzımdır . 

Hasta olan tarafın alt veyn üst d~le. 
rının rontcenl alımnca gizli kal.o.bUen 
dh çfirfiklerl veyahud dlşlerln kı'ıklerln. 
de mevcud olan hastnııklar ve saire der_ 
hal görülür ve ona göre tedblr alınır te. 
da.vlye milsaraat edilir. 

ECNEBİ 2700 14UU 800 ~00 ten. 1 - Şevki Bey _ Hicaz şarkı : (Her !:nh. Cevab .LstlyM okuyucularınun poıta 
-=============1 mı cl~ersf\ze.) 2 - Udt CemU - Hicaz şarkı: pulu 7oUamala.rıt!l rica edf'rim. Altal tak-

Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 
ve büt ··n ağrıları
nızı derhal keser 
Icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. -----

Abone bedeli pcşindir. Adi'es CN~ kfıstün blsebeb böyle.) 3 - Refik Fer - dLrde tstelder1 mulı:[o.brlemz kalabWr. 
değiştirmek 25 ~tur. san _ Hicaz ~arin: <Cihanda biricik sevdi 

1
-•• \... J 

Gelen evrak geri verilme%. 
Ilanlardan meı'uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara 10 kuru§luk 
Pul ilavesi lazımdır. 

1--··;;;;;;;;·~;;;;:··; ·;4i-·i;~~b~İ-1 : Telgraf: Son Posta ! 
i Telefon : 20203 i 
~ •.............................................. , 

Doktor Haflz Cemal 
(JAlmwn Hekim) 

Divanyolunda 10. nurnarada ':ıer,e(ln 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

~im sensin.) 4 - Sel. Pınar _ Hicaz şark _ 
<Sızlayan kalblml sev.) 20.10: Temsll: A -
ş~. Yazan: Retet Aksoy. 21.10: Müzik: Rnd • • 

yo orke..•trası <Şef: Hasan Ferld Alnnr.) 1 - = D:c:=Q=Y=Ç=E=O=R=IE=N=T=B=A=N-K-=-=-=1 
o. Blzet· Blrlnct Arleslenne sulU. 2 - G 
Charpentler: İtalya tntlbaları. 22: Memle -
ket anat ayan, Ajans haberleri. Ziraat, Es - Dresdner Bank Şubesi 
ham _ Tahvillt, Kambiyo - Nukut Borım - Merkezi: Berlin 
.sı (Fiat ı 22 20: Ml1z1k: Haydn Re majör ku-
artet <Pl.) 22.40: Müzik: Cazband <PJ.J 
23.2:1 _ 28.30: Yan nki program, ve kapanıq 

..... 
C~lAJR11ESİ %3 11211939 

13.30: Program, ve memleket saat 'ayarı. 

13.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 13.50: 
Türk müzltı: Ml1.ntehab §arkı ve türküler. 
Çalanlar · Halekı Derman, Şerif İçll, H.e.snn 

Türkiye pbcleri! 

Galata - !stanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gürnrütü 

* Her tiirlü banka iti * 
Gür, Btımdi Tokay. Okuyanlar: Safiye To -_l*=~=====aı::;::=ıı:::::.:ı==-=--=::::ı~ 
kay, Mahmud Karındaş. 14.SO: Milzik: R!yn 1• 

: 

: 
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12 Sa,fa SON POSTA 

T • 

. . 
BAŞ, D Ş, NEZLE, JRlP 
ROMA TİZMA, SOGUK 

... 
ALGINLIGI,, KlRlKLIK 

1 

ve bütün ağrılaran a derhal keser 
Lüzumunda günde 3 ka~e alınabilir. 

İlk c;o.u ku.aıoarayı bankaya ııötürürken duydutunus sevinç Uk mahııultl ta -
ırken duydutunuz selinçten ook daha tathdır. 

Türkiye CümhurlyeU Ziraat Bankası para birlkılrwere b.e.r yıl kur'& 1lt 
.4.800 1 ra lkram!ye veriyor. 

Parr- bırtktlrlrken zenıin olabUlralnl.z. 
Ke. eler ı Eyltu, ı Blrlnclklnun, ı Mart, ı Haz.l.ran t.ariblerinclecllı. 

İkramiyelerin listesi: 
4 tane 1,000 Lira 
4 • soo • 
4 • 250 • 

40 • 
100 • 
120 • 
160 • 

100 • 
so • 
40 • 
20 , 

Kur'aya ancak 50 llra blrlktirmi~ lanb.r ııtreblllr. Hesa.b1anndatt paralar bir 
"'ne içinde 50 lliadan a.şatı diipnlyenler ltranılyelerlnt '}O 20 fazl.aslle alırlar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Cirul Muhammen fiatı İlk teminat 

• Lira Lira Cumartesi Saat 

51)0 Eraı battL 4000 soo Açık 23112/939 11 
nlyesl elr.alltme 

3DO Eraı ır.uım1 ıo50 ın • • 12 
1 - Te~kUlt Ihtiyacı lçin yukanda cö.steruen Iki kalem e~ya açı.lt ek.slltmeye çıkarıl. 

mı~ tır. 
2 - Şartname ve nümuneleri komisyonda rörülebll1r. 
3 - l.steklllerln ıün ve .saatinde hizalarında miktarı rö..sterUen teminat makbuzlarlle 

tanunl veslksılannı hlmUen Galata Gümriılr. caddesi Veli Alemdar hanı ikinci kattalc.l 
lr.oml.ayona gelmeleri. c10078• 

n 
Sizi; SOGIJKTAN, NEZLEDEN, GR~ PTEN, BAS, DiS ve • • 
bütün ağrı lardan vs k1rıklıkla:-dan koruyacak ilaçtlr. 

BANKA 
KO MERÇiYAlA 

IT AL YANA 
Tamamen te:ilye edUmiş sermayesi: 

700.000.000 lta;ya.l L.rati 

M erkezi : MİLANO 
Butün İllıiyad:i, istanbul. İzmir, Londra 

ve New-Y~rk'ta Şubeleri vardır. 

R&riçtekJ BaW:alarımı:z:: 

BA.NCA COMMERCİALE İTALİANA 
CFrıınce > Parl.s, Mar~eJlle, Toulouse, Nice, 
Menton. Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Fl.r..s, vwerra.nche - aur - Mer, casab
lanca (Marocl. 

B ANCA C'OMMERCİALE İT ALİANA E RO· 
lıO!MA: Buct::'e3~. Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Cı»tanu. GaJu. Slblu, Tlmlchoara. 

BA.NCA COMMERCİAL!: lTALİANA B 
IIOLO.ARA, Sona. Burcas. Plovdh', Varna. 

ISANCA COMM!:RCİALB İT.ALİANA PER 
L'llOITI'O, /.lexandrle d'Egypte, Elltahlre, 
Port - Said. 

EANCA COMMERCİALE İT\LİANA B 
GltZCA, At llil, Plre, Sellnlk. 
' U.NCA COMMERCİALE İTALİ.~A 
TRUST COMPANY, PlhJladelphJa. 

BANCA COMMERCİALE tr ALİANA 
~UST COMPANY - New-York. 

Mü,terek Bankalar 
Banca~ França~• et ttaııenne pour l'ame 
rtque dı; sud, Parl.s. 

Ar.antlııde: BuenM-Alre&, Ro.sa.rıo dJ 
sant• ı•. 

RRJlSILY/,oa.: Sao-Paulo ve b~lıca tehlr 
Iertnt!e fUbeler. 
CHİLİ'de: Santıago, Valpara~o. 
COLOMBİA'da: Borota, Barranqullla, Me 

d.ellin. 
URUGUAY'da: Montevfdeo. 
B!NC~ r-ELLA SVIZZER.\ İTALİASA: 
Lu1a.n,, Bellin710na, Chla&so, Locarno. 
Y.urich, M•ndrlslo. 
lU..NCA U!liGARO - İTAI.İANA S. A. 

1-"\e ve ba~ııca ~hlrlerde Şubeler: 
URVA'TSK.A BANK D. D. 

ZagT~b, Su.sat. 
IlANCA İTALİANO - L1MA 
LUn& (Perou) da bqlıca Şt"hlrlerde Şube

w: 
a.t.KCA İTALIANO - GUATAQUlL 

GuayaquU. 
Jaunbul Merkezi: 
Galata. vo,.,.oda Caddesi, Ka.rakö' Palu. 

Teleton UM5. 

idanbal Rünn: 
Alalemcl&"1 Han. Telefon 22900 f S/11/12/15 
114-yetıa Büros•: 
Iıt1lr.lll Caddesi No. 24T. Telefon: 41044. 
JO#la.r ıcan: İtalya ve Macarl.stan Jçin 

" Touristlque çelıleri ve B. C. t. TRA V:EV 
ı..a·e çeklert. 

Vatansever her TOrk gencinin 
okumnsı ictth eden kitap 

B '"yük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

'l'optım s tış yeri : Ak bu, ,\ ıı kara 
Fiatı 150 kurüş. Sipllriş bedeli 

peşin gönderilmelidlr. 

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

ilan T arifemiz 
Tek sütun santiml 
·························· 

Birinci tah ;_fe 400 
/Irinci tahile 250 )) 

O çüncü tahile 200 )) 

Dördüncü tahile 100 )) 

Iç tahilel~r 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen blr müddet zarfında faz
laca miktarda Uan yaptıracaklar 
arrıca tenı:llfl~ıı tarıfem!zden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa lllnlar için ayrı bir tarlfe derplf 
edUml~tir. 

Son Posta'nın t!carl illnlarına. ald 
hler Için ~u lldrese müracaat edll
melld1r. 

il ii.nrılık Kollf'ktif Şirketi 

Kahramannde Uan 
Ankara caddesi 

Birincikinaıı !,!.-

. ~ .. : ·- . . 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü unutmayiniz ki: 
Bakırnsızlıktan çuruyen dişierin ba -

demcik, kızamık, eniloenza, ve hatta za

türrieye yol açtıkları, iltihab yapan dış 

etleri~e köklerinde mide humması, apan

disit, nevrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fennen anlaşı\mıştır. Temiz ağıı 

ve sağlam dişler umumi vücud sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 

dişierinizi her gün - Iaakal a defa - (Rarl

yolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhati -

nizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle ır..ık

roblan imha ederek di~ erinizi korumlı~ 

olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşt sıhhatini7i koru1. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişleriuizi fnçalayınız. 

~-~~ •. ":.-.tL·~ •, '6 #i "'•, 

Cl B EKi 
Şeker, Lokum, Reçel, ve Tahan Helvas• 

ALi Mü"iiiiiDiir· ıiAcr~tBEKiB 
Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıköY 

Ticarethanemiz Pazar günleri açtkflr. 

lsLanbul Üniversitesi A E. P. Komisyonunda~o•' 
Behcı· takımın Muvalr.k.&t 
Muhammen bedeli 

Lira Lira 

230 takım erkek elb~esl ft ka.sket 22 
7ı takım kadın müstahdemler Için etek 4«1 

ceket 16 : 
ı - İstanbul Ünlverslte.cıl mü.stahdemleri için yaptınlacak elbiseler 28/ 12/9Sf 

rer 
~embe günü saat ı& de kapalı zarna ekslltmeye konulmuştur. .. il ,O ~ 

2 - Kumaş ve kullanılacak harç nUmunelerlle şartnamesi ~r ıün RettorJO.It 
rülüi. .- ~ 

3 - İstekliler muvakkat teminat malr.buzımu ve 939 Ticaret Odaaı veslk~ 1' ~ 
gibi Işler yaptıtma dair re.mıl dalrelerln birinden son iki sene zarfında aıı olıl'.ı-" 
silr.:ılarını havl teklif mektubla.rını Uıaleden bir saa.t evvel Rektôrlüle verınil 
llzımdır. t1029h 

Her Çe1it 

OYUN KAGITLARI 
Toptan ve Perakende 

sy;~·ri Postane Karşısı KIZilA VHA~ 
,. Doktor. 1. Zati Oget 

Belediye karı,ısındakf muayeneba· 
nesind• öQl d&A &onra hastalUııu 

--•.. kab al edu. 

Son Posta Matbaaaı ~f 
---=cs:::-==:::ıı=- R4QI1' 1 

Ne~r1yat Müdürd: SeUtn C 
s. Ragıp Blıl8 .... . .r.rotv 

sAHtPLERt: .t.. Ekf'.,-J' as.uv-


