
tALKINGÖZÜ 

~ALKIN KULAGI 

~ALKIN DILi 

Yazı işleı·i telefonu: 20203 

Milli Şef 
Ankaraya 

hareket etti 
Cünıhurrei;inin demir 
Yolu mühendislerine 

man e 
kendi 

vuörfigeee 
·sini batırdı 

iltifatları 

"Erzurum ~tiında bütün 
iş ve muvaffakiyet 

Türklere aiddir, 
Sivas ı7 - Dün geceyi Vali 

~onağı~a geçiren Reisicümhur 

Graf Spee limanı terketmeden önce 
müTettebatından 700 kişiyi tahliye etti 
Beklenen d harbi ol111.ad1. srnet Inönü bu sa-bah erkenden 

llczdlerine vilayet ve belediye 
e:kanını çağırarak Sıvas şehri -
~·n imar planı hakkında etraflı Graf Spee limanı terkettiği dakikadan iki saat 45 dakika sonra 
ızahat almışlardır. gemiyi açıklara kadar takib etti ve birbirini müteakıb 

sulara ııömüldü, yüzlerce motör 
iki infilik duyuldu 

Bı..ndan sonra otomobille VilA. Londra, 18 (SaiHJa atıat: 3) -
Yct konağını, PaTti merkezini zi- Montevideo limanana iltic:o eJen Al-
~:ret etm'işler ve müteakıben manların Cep lmıva•rli Gral SpH 
• Ya olarak yeni açılmış olan 
b, ı nihayet lıendmni belıliyen ac:ılılı 1 varı, çarşıyı ve kütübhaneyi ba 
f!ez.ınişlerdıir. Halk her ~rde altıilde airllllı. Ba mefltar ~.mi 
M:lJi Şefimize kar~ı duyduğu sa- JalıilıaJa Jetti~n JibinJe yatmak • 

:'rni hisleri ve d'erin muhab • tae;:,· ili:z ıemilerile ~"arp•.,.lrtan ve 
etı izhar ediyordu. ~ "r• 

(Devamı 8 inci sayfada) ltuara avadılıtan •onra Montevi • 
~ - Jeo lUnanına iltica eden Cep lrra • 

.......................................... ---·-··--· vazörüne verilen miihlet Grini~ aa.a-

:1: • }f tile 21,15 de la it am buldalandan 
ngı z 6emi J~ir almq Oe nehrin afzrno 

ta.yyareleriniD doiru ilerlemeie batlamlflır. Ba b,. daltilrada hava •on derec:e berralıtı. 
lJ.- aklDI daha Binlerce hallı aalaillerd• toplanmtf 

to • • ~~- L _ _l• • • !f• 
lL l)dra 17 (Hususi) _ Bu gece İnai _ flc..lnının wnanı teriRQtflnt •cyre r .. 

niyordu. Bu intia«r çolı asan aür • 
medi. Gral Spee'nin limanJan ha • 
relıetinJen 3 Mill sonra birbirini 
mütealıib iki ıiddetli inlilGiı dayul
Ju: 

Metlaur Cep lıruvazörii lıendi 
lıemlini batırmıflı ... 

Gral Spee hareketinden evvel 
mürettebatının mülaim bir lıım~ını 

. rm«nJa bulunan diier bir Alman 
vapıınına nalılettiğinden ölenlerira 
maladaa olduğrı tahmin edilmekte -
tl ir. 

Ajansm haberleri 

Montevideo 11 ( A.A.) - Mahal
li saatle 15.30 da Gral Spce 
harelıete laazırlanıyordu. Gene ma
halli saatle 1115 te gemi demir al· 

~ta • ·ı • · -'-lar, Y>'areleri tarafından Heligoland ada yor, ııa~ec:ı ~~~. ~emoc:ıuur ~· .. .. u!fır. . . 
'l' tıa bir tayyare hücumu yapılmıştır. meTalılılart laamıl yazlerc:e motor olu zeteJ Uruguay ve ArJantın kara auları 
b:ı~~·areler nda üzerinde bir çok bom - de gemiyi ıualıtan falıib ~diyordu. , . . . . - [haricinde ye'!! bir muhareben.in ce-
,. r at.ın~Iar ve hava dafi toplarının Gral Spee birlıqç dalıılıa aonra Alman cep kruvazo .... e Jıarbe hazırlanan lngılızlenn Renown zırhlısı reyan edecegı lıuvvetl~ tahmın o -

ddet}i ate§ine rağmen hiç bir zayiat limanın aizını g ıJ açılılara doğ .'Ingiliz torpido mahribi görülüyor ·ı Gemi bir müddet sonra 6Özden 
1

11unuyor. Arjantin ve Uruguay kru· 
......... (Devamı 3 üncü ıayloda) ru yoluna devam etfl. Uzaklarda üç 1 Ju. kayboldu. Her an top aeıleri belde- (Devamı 3 üncü sayfada) 

................................... -........ -- ······························································-·-······-.. ·············-··············-········· ...... ···· .............................................................. .. 
Pinler · :176 

Sovyet tank1. 
igtina111. ettiler 
Sovyetlerin zayiatı: 40 bin ölO 

Bir Stokholm 2azetesi harbde ölenlerden maada 
~ 103 b·n Rus askerinin donduğunu yazıyor 

,. ma, ı 7 (Husu. 
bu :- Hclsinkiden 
ı .. un gelen haber • 
"~'e .. 
tn ~ore Sovyetlc -
1 buyük kuvvetler 
ta "aPtıkları yeni bit 

arru 
~lı k .. zu da Finler 

Urtnıüşlerdir. 
ct ~ar~ketin ba~la • 

~ı g·· 
~ Unden bugüne 
adar 

fıtıQ ' ı 7 gün zar .. .... 

l3o ~ Sovyetlerin 
leli ank kaybettik -
teq· haber verilmek. 

ır. 

Son ~ 
de ik· llluharebeler .. 
~ir 1 ~us alayının 
ltu edıldiği ve iki 

~ s~~k~~~nın da im 
tl-ıeltt 1?ıgı söylen -
~n~ır. 

~vy SOn neşredilen 
lk d::a. tebliği nd~ 
et , olarak Sov • 

~ıtaat 
~cl • . ının ilPrle • 
tecı tf!,ı kaydedilmek 

ihtiklrla 
m Deadel e 

Şehrimize gelen Ticaret 
Vekili: ''Muhakkak ihtika· 
rın önüne geçeceğiz., diyor 

Vekil bugün Ticaret Oda
sında yapılacak mühim 

bir toplantıya riyaset edecek 

Ticaret Vekili Nczmi Topçuoğlu 
'licaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, re. 

fakalinde dış Ticaret Reis muavini Ce
mal Ziya ve teşkilatıandırma umurn mü 

(Devamı 3 üneü sayfada) 

Menemeacloğlu 
Londradan 
Parise gitti lt 1" . Fin ıayyare dafi 

1'1 ~1 11k' ı 
t: 

1 7 - D. N. B. Ajansı bildi-ı Kara ha -·--~ 
~ııi'Iah d Londra 17 (Hususi) -Türkiye Ha • 

Tn a, riciye Vekaletl Umumi Katibi Nurnan 
171{. 

1

RuslaTdün did 
tınunuevvel tarihli ac:keri tebl.~: (Devamı 8 M!t 

)mpa. :Yenemencıoğ1u bugün buradan tayyare 
ıle Parıse hareket etmiştir. 

ı 

Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
kabahatti kad1n m1, erkek mi? 

Erkek okuyucularin 
cev~blar1 şiddetlendi 
"Daima yuvanın yıkılmasına sebeb olan kadındır, 

buna da haddini bilmediği için sebebiyet vermektedir,, 
e Haaan Erokan (Beya%ıd): Yuvayı kadının yıktığına kaç tane misal 

tTecrübeli bir erkek sıfatile anketini- isterseniz, hem de canlı olmak sartile 
ze düşüncelerimi bildirmek istiyorum. (Devamı 8 inci sayfada) 

Yugoslavlar Feneri 
2 - O mağlôb ettiler 

Dünkü maçtan he ye canlı bir safha 
(Dinki ıpor charekeUerlne ald. :ruı ve resimJrri 7 ncl sa.yfamızd.a lnalacab• .. ) 
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2 Sayfa 

Hergün 
-···--

MaJen havzamızı 
Devletleştirrnek meselesi 

Yaaan: Mtdtlttfn Birren 

le) aşvekilimiz doktor Saydam, son 

~ günlerde bir tetkik seyal!ati yap
tı; Karabükü ve maden havzasını dolaş-
tı. Tetkiklerin neticesinde neşrettiği be
yanatı ile bize §Unu anlattı ki maden 
bavzanuzın d'evleUeştirilmesi zamanı gel 
miştir. 

Filhakika, Türkiye"' i ·ı m eden ilcşmesi 
hareketi ilerledikçe devletin karşısına çı
kan meselelerio b~da demir ve kömür 
davaları da bulunuyor. Demir de başb 
başına mühim bir mesele olmakla bera -
ber, kömür ondan daha evvel gelen bir 
ehemmiyete sahibdir. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübeler, sar
fedilen bütün gayretiere rağmen, kömür 
Jstihsalatımızın arttınlması işinde an -
cak nisbi muvaffakiyetler elde edilme -
6ile netice'endi. Her şey gösterdi ki, bu 
işi daha radikal tedbirlerle halletmek bir l 
zanırettir. · 

* Sade kömür maden1erimizin değil, 
alelitla~tün maden servetlerimizin 
hakkile işletilebilmesi başlı başmn bü -
yük bir mese!edir. Mndencilik bugünden 
yarına fnkişaf edebilir işlerden değildir. 
Bu inkişafın tahakkuku için madcn mu
hitlerine hususf bir kültlirün yayılması, 
memleket tekniğinin yükselmesi ve bil -
hassa nüfusun artrruısı gibi esaslı bir ta
kım şartlar lazımdır ki bu dn ancak ted -
ricen vücude gelebilir. Nüfus keS<:fetin -
den mahrum ve köylü maişeti nizamın -
d-an çıkmamış bir rnemlekette isteni'diği 
kemmiyet ve keyfiyet arne1esi yetiştir -
rnek hatta imkansızdır. Maalesef. bizde 
madenlerimizin birinci derdi budur; ikin. 
ci derd de teknik nok>anlarımızdır. 3ü -
fus ve arnele zatını karşılamak Ü7.ere 
müracaat edebileceğimiz tekrıik vasıta -
larımız noksan olcfuğu gibi bunları mı:
vaffakiyetle kullarracak unsurumuz da 
BZdır. 

Az olan şeyler arasmda sermayevJ de 
unutmamak icab eder. Bilhası:a, husust 

SON 'POSTA 

R e simli Bakale: 

]nsanlar kendilerine verdikleri kıyınet bakımından Oti 
ktsrna ayrılırlar. Birinci kısımda bulunanlar kendilerini di
ğerlerinden ~şagı görenlErdir. İkinci kısmı ise kendilerini 
diğerlerine üstün bulanlar teşkil eder. 

_ Kendi kendini hilmiyen insan = :::z 

Kendini hakikatte olduğundan ne fazla, ne de eksik gör, 
hakiki kıymetini takdir etiniye çalış, bundan sonra da ha
kiki kıymetinin çerçevesi içinde ve kendine güvenmeyi öğ
ren, biç bir zaman aldanmaz ve mağltlb olmazsın. 

B. . 'k~ tS 
ırıncı ·anun~ 

Sözün kı s ası 

Kabahat k imde? 

'- e. Ekrem Tatu ,.. 

S on Posta bir müddettenberidi~ 
l·t'~ yeni bir anket açt•. Kadın, cr.ı-
ıt'.ı• okuyucularına soruyor: Boşanma va 

larında kabahatli hangi taraftır •. karı llllı 
• koca mı? 

Şimdiye kadar gelen ce va b lar ckSe j 
riyetle suçu kadına yüklcmekte. Fnlttı 
ben bunda insafa yalnn bır nisbet göre • 
miyorum. Belki de erkekler haklıdır. J\~ 
cak şunu da hesaba katmak gerektir~ • 
kadın, derdierini • bilhassa gnzete sU 

e • 
tunlarına ve binaenaleyh enzarı B.J)1lll aıııı 
ye - dökmek hususunda erkekten d 
müteennidir. 

Yoksa, insaflı d~ünecck olursak, ıcı,ı; 
dın kalbi de bu davada kasei fağfurdıı 
farksızdır. Bir dokun.. bin ah dinle~. 

· un ~ lngilterede bir adet varmış .. kan Ili 
laştınlmış bir adet. Hoşuma gitti .. ~if 
zamanında evlenmeğe karar veren d 

İngiliz askeri, nişanlısını kumandall:ıro 
tanıtmakla beraber, onun iyi huylu ol ~ 
ğuna dair iki tane de ilmühaber ibraz e 
rneğe mecburmuş! 

Biz erkekler, ekseriyeUe, değil ibra: 
etmek için, kendi kanaatimize kU\~e. 
vermek için dahi böyle bır iimühabcr e 
dinrneğe lüzum görmeyiz. 

Bir halında 9 çocuk r---··········-··••oo••············· .. ··-··-, Iki giln &onra 
Doğrıran asker karısı j Hergün bir fıkra Ötf!ceğtnt bilen cnk 

Ve o zaman, tabiidir ki şunun bU11~~ 
tavsiyesile. yahud ki ani bir tesir!n ~ 
tında aktedi'en hayat müşnreketı ıı ;]lt 

zaman S'hengini muhafaza edemez. .. 
ı]< n fırc::atta sırıtır, foyasını meydana Ç • 

j Nümune olarak birkaç rır~ususile erkeğin Imfasında asırla~dr: 
i lokomotif beri kökleşmiş bir de efsane vardır., 
i Meşhur muharrir Bemard Shaw'a demi cennetten kovduran Havvadır 

11 ~ bir kataloğ göndcr:lmişti. Bu 1uıtaloğ Böyle bir kanaatle yetişen :mahtlık:.'l" 
: demir alet:'eri imal eden bir fabrika- dişisine fena nazarla bakması, her }{a 

'd'r" nındı, basit mci§alarclan lokomotije hati onda- araması tabii değil mı ı · vf• 
kadar birçok aletlerin resimleri var- Şu İngiltereele olduğu gibi. dün:>-ıt ~ll .. 

dı. Kataloğun birinci sayfasında, aT- ne girrneğe karar veren erkek veya. }ili 
zıı edenlere bedava niimuneler gön - dın, müstakbel eşi:ıi scçcrkcn. cl.b~S: ,.6 
derileceği de yazılıydı. kum~ seçtiği vakitki kadar hassası:>; 1 ı;ırı 

Bemard Shaw kataloğn göz gezdir- titizlik göstermiş olsa boşanma va~ ll· 
dikten sonra fabrikayrı bir mekttıb her tarafta azalırdı. .. 

: • }{ll sermaye bakımından zavıf 0
1

"n bu mem- : yazdı: Avamın, insan hakkında verilrrıış ·ı ıd 
lekette madenler hususf C'1lerde kaldık - ~ cKataloğdaki lokomotıf tipZeTini ba bir !hükmü vardu: Kavun de~ı 
ça, istihsalAb arttıracak bir sivasetin :.:: beğendim, bana btın~ardan birkaç ta- koklıyasın!. derler. gl• 
v.affakivetle inkişaf etmesin!' imkan o. ne göndermenizi 7ica cdcri.m.~ .Aanenna- İnsanın iyisi kavun seçer ıı.l" 
maz. Madenlerimizin etrafmda kafi bir \ .. __ --·--~ bi seçilmez. Fakat ona nefsin ve aş~ı~ .;e 
nüfus kesafeti vücude gelinciy~> kadar, datıcı gözlüğü ile bakıp beğenıne .,., 
geniş, çok geniş sermayelerle madenler- 1 .1. d 1 d s· kl Kilit'er için pı"ebisit almak ta yanlıştır. Kaldı ki, her ar:ı"u• . . . ngı ız or uru çavuş arın an m er 

1 
s .. 

de insan kuvvetı yerıne,m"kmP kııdre - . . . .. .. .. ta.'eb ediliyor 1 . . .. .. taleb işinde olduğu gibi nefes a ıın ctııııf 
tini ikame edecek teknik tech;7;ıta <'1-ıt>m- tıafta tatılınde evıne donduğü zaman ka- - . cRadyo zihınlı, ~~n tken goz~u Marko .. l mında da mül?teriy.i aldatma k, t11 ,.e.t-
miyct vermek bir zarurettir. Hususi te- rısını.? ~.r batında ~ç çocuk doğurduğu- İskoçyalı askerlerin Fransada kilt giy- dıyc anılan ve İngılız sahnelerınde akıl -

1 
kusurlarını göstermerneğe çalışmak 

§<-bbüsler bunu yap:ımaz'ar. vahud da nu gormuş ve askerı makamlar d-a bu melcri İngiliz harıbiye nezareti tarafın - dan geçenleri okuma numaralan yapan dır. . ed 
yapmak i!'temezle>r. Mesela lıusuc::i ser - gayretli babnya on gün mezuniyet ver - dan menedilınişti. Bu mcmnuiyet haberi 16 ya~ındaki İngiliz çocuğu, İngilterede Muarneleye layık olduğu ehe~1~dtıf 
maye sahibi mem

1
.ekC'ti"l brı1 kömüre sa - mişlerdir. Bebeklerin üçü de erkektir. İskoçyada pek bü~..ik bir heyecan uyan- Hull'de babasile birlikte verecekleri bir vennedikçe ve soğ!l'kkanlılıkh lPtı 

0
ti 

hib olmasından ziyade kendisi icin en az Sıhhatleri de yerindedir. ı dırmıştır. Times gazetesıne bile bu bu _ ~üsamereden iki saat evvel _banyoda ~- tPtkikatta bu1unmadıkca izdıvaç n~ı"~11ı 
sennave ile en fazla kazanr tı·•min efir> - susta bir çok şikayet mektubları gcJ.mjş-1 lu olarak bulunmuş, ve beyın rnenenJı- sakat olur. Bi nde bir sakat oln ].iWıı 
cek bir işletme tarzını diic::i; ... qr. Butnin Ö~tretmenlik yapan tir. tinden öldü~ anlaşılm~tır. Babası şö:>•- münhasıran pek büyük bir hüsnü ta 
korw:ıcak bir sermayeden favd<ı alm:ık i<'in 5 le demiştir: tecellic::idir. ~ 

k B k İskoçyanın ileri gelenlerinden biri o - _ .. .. d "k' .. ~ 
husust sermaye. uzun zaman bekh'mP(!i. es i aşve il - Marko, olurnun en ı ı gun evvel, İzdivac\arın bir müddet sonra 9 ·es,ı 
bi b . ım· meml"k ... tt" hı",.. 1•stem~>z lan M. Jan Maloolm of Po.talloch bunun ~ 1 d h. b' . kt B d 

1
..., 

assa ız ·- ~- ~-. " · sapasag arn ı, ıç ır şeyı yo u. ana, malanndan ne erkeği, ne de ka ın , •. d~ ~ 
k b • d · · d · t•ı.. Eski Polonya başvekillerinden General ··h· b' ı Id ğ b " 1 n 

Halbu i. izım ma enJ~>rım'Z e ıc:: l•ı - mu ım ır mese e o u unu ve u mes .. - ben Hull'e varamıyaca~m. demişti. 0~- tutanlardan değilim .. kabahat ne 0 ııÖ~ 
ı k t · · · b .:ı Skladkovski. Romanyada mülteci Polon- ı · d w cian d • H'ghl d ı r }cr salfttm artmnsı mut a n emım ıca f>•l""l cnın ogru ogruya ı an er t: '\um ÖlC'ceğini biliyorm~.. dır nP de bunda; bizzat izdivaC1n 

bir zarurettir. Bilhasc::a, kömür i~ihsalfi- yalıların ~klarına w mahsus m~ktebde tarafından halledi!ımesi lazım geldiğini sindE>, onun değismiyen ŞC'klinocdir! 
tımız ynkm zamanlarda arttmlmak jhtJ- hpayvl anatkoğrb. etn;e~ligbi. etmkek~edır. So~ söylemiştir. Harb meydanlarında bulu - J 'lt · sa bı k Berlin rC- {1J 
Yacındadır. Ba ... •ekı'!ım.ı' 'zi. ko'·mu-r hav - o onya a ınesının ır ço uzası aynı ngı erenın ı:;; ı:;; 1 (1 ~ 

"• nan dikenli tellerden kil tl er ile korun - G. Gkt!l!ln •••••• 
T.astm dev\etl~tinnek fikrine .sevk<>den rnektcbde ders vermektedirler. mak mümkün olup olmadığı hakkında elçisi hatıra 'arını yazıyor ..................................................... . 
rnmahazaların esaslan bunlar olsa ~e - Ne hariciye nazın Kolanel Bck'e, ne Y "n fiatJan yu"kseJiyor 

da bunu iksa eden askerlerden haber a- İngilterenin sa b ık Berlin elçisi, 19 3 7 u ,,tıttıı11~ rektlr ve bu tarzda bir hPsabda tam bir de Mareşal Smigli Riç'e bu mektebde bir d r> 

·r ·ım· d ğild. lınmasını taleb eylemiştir. Nisanından harbin başla'dıg·ı 3 EylUl Yünlü mensucat sanayiin e ~<!9~ isabet oldu~ da muhakkaktır. v.azı e verı ış e ır. .AlrJlıı•·J cf 
Bu zat tarafından i!eri sürülen plebi - 1939 a kadar, Alman hükumet merke- lan ine€ yün iplikleri evvelce tı'Je * güne kadar kalması bile caiz olamazdı. sit meselesi münakaşaları mucib olmağ3 zinde r.ulunduğu sıralardaki intibaları- dan idhal edilmekte iken har.b 118 • 

Şunu da söyliyelim ki. devletin bu işe Bundan dolayı doktor Saydamın vasıl ol- b&§lamıştır. nı bir kitab halinde ya'Zinıya başlamı~- dalayısile bu idhalat durmuştur· jstilJ" 
vereceği ehemmiyet bu uğurda sarfede- duğu kanaat çok yerind.edir. Ümid edelim tır. Bu tip yün ip1ikleri dahild~ de c:ılll ' 

Kocası yirmi ~ekiz sene Highlander . kBr.. 44 ceği paraların neticeleri üzerinde de şim- kı' B"c-uekilimizin bu husustaki kanaatı' b 1 sal edilmekte ise de istihlakı . dBr 
"~ · kıt'alannda za itlik etmiş o an madam niJl .P gJ 

diden hayale kapılmamak Hizımdır. A - kısa bir zamanda tatbikat sahasına ge • talık yüzünden vefiyat pek az miktarda maırıakta olduğundan İngiltere ırrııt 
d ı lm Violet C. Douglas adında bir kadın da A 8pı .i. rnelenin iyi şartlar için e ça ıstırı ası, çecek ve madenlerim\zde de yavaş yavaş kalmıştır. müstcmlekesinden idhalat Y ,. i(}!' 

1 ı k - söze karışmış ve kocasının kilt'i çok pra- t ]aca~ ı. iyi mahsul verir ame e o ma uzere ter- mes'ud bir inkişa! hasıl olmıya başlıya- ngiliz gazetelerinde kilt leh ve aley - kararlaşmıştır. Buradan yapı ı o 
biye edilmesi gibi işler ancak zamanin caktır. tik ve Ç<>k sıhht buldu~unu bildirmiştir. hinde ~akaleler yazıladursun harbiye halatm iç piyasalRrdan ha)~l~ U%e ~ 
temin edilebileceği gibi bilhassa, arnele _ 11 1 ID Gene bu madama göre Boerlere karşı nezaretı kararından vaz.geçeceğe benze- duğu ve manarın kalite ıtıba ~ 
kudreti yerine makine kudretini kullan - (A(..uhill:in. u.Ji119•,. yapılan muharebede kiltli kıt'alarda has memektedir vüksek bulunduğu anlaşılmıştır· ••••••• 
mak üzere yapılması zaruri olan tesi,.at-
tan da derbal azami randıman alınacak 
değildir. Bu makineleri muvaf!akiyetle 
kullanmak ta b~ı başına ve ancak za -
manla halledilecek bir mP.sele teşkil eder. 
Şimdiye kadar kömür istihsalatmda, 
memleketin bol kömür alınmasından zi -
yade maden sahibinin az emek ve az 
masrafla bol kazanç sahibi olması dü -
fiinühnüş bulunduğundsn maden serve -
tirniz fena işletilmiş ve damarlar da de -
rece derece tahribata uğratılıruştır. Şu 

b.alde bu servetimizin daha iyi ve zayi -
atsız bir §ekilde işletUrnesi işinin tanzimi 
de gene zamana muhtac bulunuyor, de -
mektlr. 

Şu kısa izahatla anl~lır ki, Zongul • 
dak havzasındaki faaliyetin devlet eliJe ' 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST E R INANMAl 
İngiliz radyosu dün gece deniz rnuharP.besini.n enteresan 

bir safhasını anlatıyordu, şöyle söyledi: 

- Alman zırhlısında batırılmış İngiliz vapurlanndan 
alınma İngiliz esirleri vardı. Bunlar bir kafile halinde ka

raya çıkarıldıklan zaman umumiyetle Alman zırhlısında 

görmüş olduklan muameleden memnuniyetle bahsetti ve 
dediler ki: • 

cZırhlının kuman~ bilhasta muavini gerçelden 
birer centJJmendir ler, hatırımızı lıoş etmek için ellerinden 
geleni yaptılar. Hatta ceblerimizde bulunan paraları da ser

best olarak bıraktılar, biz bu paralarla istediğimiz kadar 

sigara aldık. Yemek yemek için de sıkıntı çekmiyorduk, 
her ~ey iyı ve boldu. 

Müsademe esn&sında ne yaptığımıza gelince, alt katta 
briç oynuyorduk. bir taraftan da gemiye vaki olan isabet
leri hcsabhyorduk. Ben 16 tanesini saydım. Bu müddet zar
fında Alman zırhlısının bataca~ndan ~ıep emindik, fakat 
bir taraftan da bizim ne olaca~ımızı düşünüyorduk., 

İngiliz radyosu bu şekilde Almanıann yaptıkları iyi bir 
hareketi tasdik ederken, dalayısile de düşmanı methcder -
ken Alman radyosu İngilizleri zemmetmekle meşgulc:IU , 
şüphe yok ki daha evvel rakibini dinlemişti, fakat gene 
söylüyordu. 

ISTER 1 NA N. i ST ER INANMAl 
tanzbni bir zaruret iei. Hatta bunun bu- ~---------------------------------------------~ 
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Sayfa 3 

Alman cep kruvazorn gece 
Sovyet ler e göre bir Yugeslavyada ~~!~~!ci ~~da~di~z~~İHiı~~!~~~!.ngsdorf'• 

!i'J,·~laAndı·ya meselesı· go' k komUnistler kanlı va:z;örle~i, kosydaaat b2e0kdleemektedirler. denize açılmasını ve Montevideo açık-
had. 1 k d J larında muharebeyi kaıbul etmesini cm ISB er ÇI ar 1 ar Montevideo 17 (A.A.) - Amiral retmiş!ir. Rivayete göre, Hitler, gemi-

Pra d Zagreb 17 _ Bu sabah Split'te ccre _ Gral Spee'nin, mahalli saatle 20 de nin bütün harb müddetince hacil bir 
. .v a gazetesi yazdığı bir makalede Cenevre yan eden komünist tezahürü esnasında kendi müretlebatı taralından batırı· şe!dlde mevkuf kalmaktansa, batına _ 
ıçtıınaının lüzumunu tamamile inlıar etmektedir zabıta, nümayişçilere, dağılmaları em- lacağını, radyo merkezi, mahalli •a- sını t<>roih edecegini bildirmiştir. 

Aıo k rini vermişse de, rovelverlerle hücuma atle 18.45 te haber vermi1tir. Gral Sunday Chronicle gazeU!si, diğer 
li, Ce s ova 17 (A.A.) - Pravda gazete- ,karşılıklı yardun palrtı imzalamıştır ve maruz kalmış ve silah istimaline mecbur Spee, demir almadan evvel, mü • ceb kruv((zÖrü Deutschland'ın AtJar 
)a~ı nevre karan hakkında bir makale Kızılordu, Kussinen halk ordusu ile, y:ıl olmuştur. Eski bir cürümden dolayı esa- rettebatından 100 kitiyi ve er:z;akın· del'lizinde Graf Spee'yi korsan olaral 
llıh Ştır. Makalenin ifadesi hakareta - milletin d" 

1 
M sen malıkurniyeti bulunan bır komünist dan mühim bir kumını, limanda istihla! etmek üzere Kiel'de alelacdı 

e.ıe 'alrndıevzuu ayni gazetenin evvelce de nız,h im uşman arın~. ved 
1 

ant - nümayiı::ci ölmüş, yedi komünist yara • demi.Tü bulunan Alman bandıı:alı hazırlanmakta olduğunu ~yazıyor. 
ıı... ner e zümresine karJı muca e e e Y T kt t · 

ıçıima 5 ' mevzudur. Makale, Cenevre mektedir. • lanmıştır. P<>lis memurlarından beşi a - .acama. vapuruna a a~~a e mıt : Diğer taraftan gazeteler, bu muvaf .. 
trıekt~~ın l~zumunu tamamile inkar et- ğır olmak üzere on yaralı vardır. tır. ~~ ral Gral ~pee. nın ken~ı fakiyctin siyc.si mahfellerde ve bilhas-
haııi . ır. Zıra, Pravd~t gazetesine göre, Pravdanın makalesi, emperyalist dev- (A.A.) ~ndın~ ~1~tdırm1ak 1nıy-;_tınde oldugu sa par1amento azası nezdinde müttc -
}'oktuıcab eden bir I<'inlandiya meselesi !etleri, Milletler Cemiyetini kendi emir- ' . rıvayetı 1 R e a 0 araR 0 :z;aman or- fiklerin · zaferine itimuiı artırdığını 
letırı· r .. Rusya, bu mesel<,yi csasen hal • lerine arnade bir alet haline getirmiş ol- A 'V'rUp&da taya çıkmıflır. kaydetmektedirler. Bu muharebe rnu. 

tştır. Finlandiyat halk hükumetile mak.la itharn etmektedir. ~aralıl~r çıkarıldı]~ .. "w vaffakiyetlerinden başH..1 İngi.liz ve 

G hay& t Montevıdeo ı (A.A.) - ugun og Fransız ablukası ve umumi şekilde iki arb C"phesinde F·nı A d. d leden sonra, Graf Spee'deki 22 memleketin muharebe kuvvetleri, müt 
g 1 an l ya a rusça p&h&hllğ-1 ya.r~h. kara~.a çıkm~ştır. Bu, Alman _ge. tefiklerin faikiyetini ~ittikçe daila ba. 

"a~ı, f
1

a
7 

a11• \&et b 'lşladJ mektub yasak Londra 17 (A.A.) -Mesai nezareti ta- mısımn, muhlet bılmeden Montevı - riz bir şekilde göstermektedir. .. 1 ec. deo'yu t;erkedede[lini gö~te.nnektedir. Al t br·· 
rafından netrediimiş olan istatistiklere Al k da uha be · 1 man e ıgı 

~ H 1 ıl t man uman nı m re nın nası Berlı'n ı7 (A.A.) -D. N. B. AJ'an"J •tıdl - ~vas ajansı, asker va ye Helsinki ı 7 (A.A.) T 1 f k nazaran, harb başlangıcındanberi İngil - n1 '' au h ~u lllalumatı veriyor: egra ve me • cereyan ettiğini a atıyor bildirivor: 
tarılı kattanın başındanberı. cephenin fazla tu b sansürü şiddetlendirilmiştir. Bun • terede hayat pahalılıiı yüzde 24 nisbe - Buenos-Aires 17 (A.A.) - Am.iral Ord~ 'baş'kumandanlırrına gelen bir 
llı~~ta.t:ın1larındakl faaliyet, g1ttılı:çe arL dan böyle mektub1ar münhasıran, Fin- tinde artmı.ştırHolindada Graf Spee'nin kumandanı Langs • haLere göre, Adrniral Graf Spee zırh. 
~lıı ~a~kı· :u faaliyet, dün ,abah, Moselle- landiya, İsveç Danimarka İngiliz Fran dorf, Uruguay memurlarıma muhare. lısı mu"rettebatından 36 kı'şı· cenub ~~botı n a yapılan bir ufak taarruz mil - İ ' ' Aınsterdam 17 (A.A.) - Holanda hü- , 
~t tn~ le. son haddini bulmu~tur. Alman- sız, talyan, Norveç ve Alman lisanl'i- kfuneti, işsiziere yardım miktanm yüzde benin nasıl cereyan ettiğini hikaye et. Atlasında deniz muharebesinde \·ata. 
~le ~~t~~~d bir küçük Fransız mevzUnl u,_ rile ya-zılacaktır. Rusçanın listeye da • beş nisbetinde artırmağa karar vermiJ _ mi~tir. nı uğrunda ölmü~tür. Bunlardan baş-
~ )an bu 3 etmişlerdir. Topçu ateşile baş_ h il bulunmadı~ı n azarı dikkate konu I • r Kumandan, ~yn~ zamanda. üç. ~arafla ka 6 ağır, 5 3 hafif yaralı vardır. 
u~li( taarruz hareketınde Almanlar, bu ır. muharebe vazıyetınde kaldıgı ıçın ge- - -----

!(ı ~lrtnevzıe girme~e muvaffak olmuşlar ve maktadır. Çift katlı zarflar kullanılmı. Hükumet bu suretle hayat pahalılıJı ri klldığını. İngiliz kruvazörlerinin 
~ı lllu~a aıb mışlardır. Fakat. Fransız topçu - vacak ve telgraflarda 30 dan fazla ke. mevcud oldu~nu tanımış oluyor. 
~ ~u~!!tt ll ateşe başlamış ve düşmanı cid- lin~e bulunmıyacaktır. Gizli kodlar manevra süratinin kendisini müşkül vs: 
taatını e hırpalamıştır Topçumuz Alman . . . 1• g·l·z ta 1 • • ziyete sokarak sahile yaklaşmağa mec. 

Knnt Ciaronun 
nutkunun akisleri llılftır htı gerHerine kadar isabetler yap - menedılmıştır. n J 1 yyare arının bur ettiğini, sahil ise çok sığ olduğun. 

te tc • u!işrn • H 
4 "rall.!ı an derhal rlc at emrl vermiJJ • ava bombardımanlan yapılmaması b• k d h dan düşmandan ziyade kuma· oturma- Nevyork ı7 (A.A.) - Öğleden son-
~e, aı!lı:ı ı rnermnerinin inrtUıkları sayesın_ HeJsinf..iye bir m'kt .. lt . . 'r 8 Ini a a mak için mücadele icab ettiğini, bu ra çıj{an bütün gazeteler, Kont Ciano-lıttulırı n Iki esir, Almanların elinden kaçıp . . ·: ' ı ar mu ecının av • 
'l.t aı~§tur. Fransız askerleri mevzll tek detını m taç etmiştir. Dahiliye nazırı, (Battanfı ı inci sayfada) · halin Exeter zırhlısı mu harebe ede • nun nutkunu, göze çarpan başlıklar al 
~t. auıı lar ve siper içinde bir Alman ye_ aha,iyi mevsimsiz davetten içtinaba vermeden geri dönmüşlerdir. mez hale konuluncıya kadar devam ey tında neşretmektedirler. 
~~ ~Y17t;ın cesedini _bulmuşlardır. Düş- dav<'t etmektedir. Helsinkide ikamete Alman ajanmnın tebliği lediğ:ni söylemiştir. Bu ~~teler, bu nutkun İtalyanın 
1tr4 rıııer c hayU a~ır gorünfiyorsa da, mu_ kat'i surette mecbur bulunmıyanların Berlin 17 (A.A.) _D. N. B. ajansı bil- Bundan sonra: Ajax sahil ile Graf siyasetini tavzih etmiş olduğuna i~aret 
.._ Ir. 'l' esedlerl beraber alarak çekilmiş_ . ' k' b" .. · b t 
-ır. larruz, hiçbir netice vermemiş • tahlıye C'dildikleri noktalarda kalmala. d'iriyor: Spı>e arasına girerek i ı o usu ısa c eylemektedirler . 

.............._ rı lazımgeldiği bildirilmiştir. Dün gece, saat 20 ne sabaha karşı iki ettirmeğe muvaffak olmuştur. Bu obüs Yugoslavyada 
1 ~. arası, bir kaç İngiliz harb tayyaresi, Al- lerden biri topçu kumandası mevh.-iini Belgrad 1 7 (A.A.) - Kont Ciano 
"~USfr 1 d d • ·ı· • man körfezinin çok yükse~den uç _ tahrib ederek birçok ibahriyelivi öl - tarafından irad edilmiş olan nutuk, bü 

a ya ra yosun a ınglll IŞÇi partisinin m~lardır. Bir tayyare, Narderney ada- dünnüş, diğeri su kesimi altındAki tün Yugoslav mehafilinde büyük bir 

~Turkçe neşrl·yal sına doğrU UM yapmış ve Alınan hava koropartımana nüfuz etmi~tir. alaka ile karşılanmıştır. vaziyeti d'a.ff bataryasınırt mendli haricinde, uzak Kumandan. İngiliz topçusunun bü - Macaristanda 
~ ~ dra 17 bir noktaya, küçük çapta dört bomba at- yük bir isabetle endaht ettiğini kayde. Budapeşte 1 7 (A.A.) - Akşam ga· • 
!lı ~ünden (ı.Atib.A.)" -AGcletcelk Çarşdam- Londra 17 (A.A.) - Durhamdaki iş- m~tır. Bu bombalar hiç bir hasar yap _ diyor. Alman gemisinde birçok ölü zeteleri, Kont Ciano'nun nut.kunu bü-
t~ ller Di': art:n vus ra ya ra yo- ' .d" • k f .. beb' b d .. .. · 
~i~lNn kısa dalga üzerinden evvelA çı panısı on eransında soz alan Avam mam~tır. ve yaralı bulunmasının se. ı u ur. yuk başlıklar altında tebaruz ettirmek 
·ııt- ~ ~l'ansızca, Alınanca ve daha Karnarası muhalefet grupu reisj bin • Fran1a Amerikaya 650 tayyare Duman perdesı . te ve bu nutku cihanşümul tarihi bir 
~~~e ntürkçe, arabca, İtalyanca, Fele- başı Attlee, bir nokta üzerine israr et - aiparit etti Kumandan bu vaziyet üzerine bır ehemmiyeti haiz diye tavsif eylemek-
. 'ii.Jtt~ usca ve Norveççe neşriya! ya. mi~ ve dem~tir ki: Londra 17 (Husust) _ Nevyorktan ve duman perdesine sığınarak muhare • tedirler. 
~~\lu.st· Işçi Partisinin vaziyetini tasrih et • rilen haberlere göre Fransa Arnerikaya beyi, daha iyi şartlar altmda tekrar Fransada 
~tlet~a~ya istihbarat nezareti r,iln:in rnek lazımdır. Çemberlayn hükfuneti • 650 tayyare siparit etmiştir. Bu tayya _ başlamak üzere, terkettiğini ilave e - Pa-ris 1 7 ( A.A.) - Mes'ul Fransız 

ttaı nı verecek, ayni zamanda A - ne muhalefet ediyoruz. Fakat, müte • re]er kısa bir zamanda Fransaya teslim derek: mehafili, Kont Ciano'nun nutku hak • 
~ Y~üziği dinlenecektir. arnzlara karşı olan vaziyetini tasvib e- edilecektir. cİngiliz kruvazörlerile ayrı avrı mu kında verd'ikleri hükümde ihtiyatıkar 
'lf/ı.l. 1 ~ k divoru?. Mazide ve halde ayni olan ve Tehlike itareti harebeye muvaffak olacağımı ümid e. davranrnaktadırlar. Bu mehafil, bu 
'), rtQf Ve ilinin istikb::ılde de ayni olacak olan idare Paris 17 (A.A.)- Bu sabah Şimaıt divordum.• nutukta ileri sürülmüş olan noktai na. 
l e tk •kl • tarzını tenkid ediyoruz. Fransada verilm~ olan tehlike işareti, Demiştir. . . zarır.. Duçe'nin ef'al ve harek?tına tn-
.\ l er l Biz işçi partisi mensublan için, bu saat 8,20 ye kadar devam ct mit, hiç bir Du manevra İng1lız kuma nd~ nı. Har m arnıle te ta bu k etmekte oldu~ nu be. 

llıaıtıteb ı 7 (AA) İ . haırbe, mümkün olduğu kacfur çabuk hadise olmam~tır. wood tarafmdan hemen hlssedılmış ve ya.ı etmektedirler. 
d:,· !tuave · · .~ Sıhh~t. ve çtı • fakat devamlı bir sulh temin ederek Akmm neticesi malum değil AchilJes ile Ajax'ın bindirrnek istiyor- Yunanistanda 
~ ~ h net Vekıli Hulusı Alataş 'h . Lo A) ı . . ı "b' G f s .. · b' l'kt ö ~ 'le timize .. •. nı ayet vermek esastır. DünyaYl kuv. ndra 17 (A. . - ngılız hava kuv- armış gı ı .r~ pe.e uze~ıne. . ır ı e Atinn 17 (A.A.) -:- ~!eden sonraki 
~~n~ıeli t h muva~alatını m~t~akıb vetin ve adaletsizliğin elinden kur _ vetl€ri tayyareleri, 16-17 Kanunuevvel saldırmsları ıçın emır verılmıştır. Pek gaıeteler, Kont Cıano'nun nutkunun 
tııı)e, Çoc k ra. om dıs~a:ıserlerını be. tarmak istiyoruz. gecesi, Frisonnes adaları üzerinde uç - cür'etkarane olan bu manevra, iki .ı:reniş bir hü1asasını altı sütun ilzerin. 
~~... l'ıl~'"· u dispanserını et sebze ha-. A mmzlar, mayn dökücü düşman tayyare _ kru,·az<Srü duman perdesi içinde Graf de muazzn. m başlıklaT altında neşret -""~~ J va pa b h vrupa işlerine niçin karışıyonız su. -ı~ 
,. tı'ğı v b~a:ını, m:z ~.ayı yıenı alini soranlara· cevabı:m ş d . Çü k" leri üslerine bombalar atmışlardır. Fa - Spee'ye bir m'il mesafeye kadaT mişlerdir. 
~ \illeti e utun sıhh~. muessese ve bozuk bir sulh istemi oru~ ~ı~İhii nen~ kat bu taarruzun neticesi henüz malılm yaklaştırdı ve iki lrruvazör iki ta.Taf- Romanyada 

tur S gezerek tetklkatta bulun. b' d" d y Y değ'ildir tan ateşe bac:ladılar. Daha slmalde ka • Bükreş 1 7 ( A.A.) - Kont Ciano'nun 
1! • • • ıhhiy v kT · d 1r Ull\'a a tesis etmek arzusundayız. · · 
~ lt!1 b e e ı ımız mey ana · Ian Exeter dahi zaman zaman ateş ~ • nutku, bütün Rumen mehafilinde gayet 
lıq :ı ılan ~ eserlerden ve sıhhl sahada Attlee, Rus emperyalizminden bah. ,·hıt·•·aArla m[Jc~ .. ele di\·ordu. müsaid tesir hasıl etmi~tir. 
t., e"ı.,. ı.sıe.rden memnuniyetinı' 1·z • sederken cHayır• sesleri yükselmesi ii- P", .P ~ Jlı.tlen·n emn· 
,, J , - Bcrn 1 7 ( A.A.) - Kont Ciano'nun 

e ,_. lllıstır. Akşam belediyenin ~- zerine, binbaşı şu cevabı vermiştir: {Basfarafı 1 inci sayfada) Londra 17 - Sunday Dispatch ga- nutku, İsviçrenin her tarafında çok mü 
ti: İ~·:llı:~iği ziyaf<~tten sonra Sıhhat Kend: kendisine sosyalist aöı veren dürü Servet Berkin olduğu halde dün zetesi Nevyorktan a·lınan malfimatn c:aid bir tesir hasıl etmiştir. 

IQ Şti 1 
Muavenet Vekilimiz Maraşa bir millet tarafından yapılmış da olı:a, sabah Ankaradon ~ehrimize gelmiş - ·······-·········································································································-·······-

r. tecavüze karşı mücadele ederim tir. Ticaret Vekili Haydarpaşada· ticarf ., .. ------ - ~ (. müesseseler erkctnl tarafından kar~ılan 

Iraat Vtıkilinin Filistin mı~tır. rad Nazmi Topçuoğlu dün kendisile gö. 

ı .• ~tıL,. .... yoda hitabesi Mesele.sı rüşen (!87.etecilere şunları söylemio:tir: 
..... 1'(..... c- !stanbulda iki gün kadar kala • 
~t ~·ı. tr~7 (Hususi) - Ziraat Vekili Kahire, ı 7 ( A.A.) _ Londradaki Fi rak ihracat ve ithalAt işleri ve bi1has~a 
~ liaıtası me.? Tasarruf ve Yerli Mal - listin bürosu şefi, Mısır hükfunetilc Fi ihtikar meselesile meşırul olacağım. Ye 
~ a bır lllunasebetile bu akşam rad- . .. . .. ni kurulan ihracat birliklerile de te -
l.t aath, •·ıfıitabede hulunmuştur. Vekil lıstıne ~utealKlıkhı:nuzakere1 ıe~e. devl\!m 1 .J b 1 ;'ıl,· 
~ru'' "usaı eko 'd h . t' . etmek uzere a ıreye ge mıştır. .ıu- mas ar"a · u unaca&.m·• 
• 'li ~ t nomı e e emmıye ını . .. .. .. . . . VPkiJ, 'bundan sonra hayat pahalılığı 
\l'~ lt() e ~.irdikten sonra hitabesine: ~~ıleyh on.umuzd~kı hafta 1~~n?e K:~· ve iht!karla mücadele hususunda hal • 
)'hı~/~~nün kudret ve gayretin - duse ve Bagdada ~ıdecek ve buyük muf kın büklımetten beklediği faaliyet hak 

ııl'i~, .. Yük :ınuvaffakiyetler bekli - tü ile görüşmelerde bulunacaktır. kında sorulan suale şu cevabı venni • 
h ~erne son vermiştir. Ammandan bildirildiğine göre Emir tir. ş 
Qiik Abdullah, 1ngiltıereyi Filistin ~sele. c- A1acai!ımıı: tedbôrler jandarma 

re"te dünya tarihi sini yeniden tetkik etmeğe davet et - tarzınrta değil, tamamile iktısadi ola -

ı... b~~ .. enstitüsü açıldı miştir. caktır ve muhakkak ihtikArm ör.üne 
"'Qd •eş ı gec-eceğiz.,. 
t ti}'or: ] (A.A.) - Radar Ajansı Amerika reis:cumhur namzedi Tkaret Vekili bugün şehtfimizde 
~ ı.. tı~a t . . tetkiklcrine başlıyacak Ye Ticaret O • 
'\~(\tali( aarrıhı enstitüsünün açılış res Vualde • Teksas ı 7 (A.A.) - Ameri- dasmda yapılacak mü him bir toplan • 
A: "~ ol b k ka Reisicümhur muavini John Nance ·"'<t -... ~ır ' aşve il Tataresko, sa- tıya riyaset edecektir. 
~"~i \>e ~;·Urdariano, maarif nazırı Garner, ı940 Reisicümhur intihabatm. Vekalet İı; Ticaret Umum Müdürü 

lttt. .ger zevatın huzuru ile ya. da demokrat partisinin namzedliğini de bugün Ankaradan şehrim.ize gele-
kablll eylediğini söylemiftir oektir. 

Sabahtan Sabaha 

Değişen şey yok! 
Bir kaç haber: - İnıilis krunzörleri açık denizele korsanlık eden bir Alma• 

1ırhlısını sıkııttırmı"ar ve harab etmi,ıer. inailis han konetleri Amanlana Rt'll. 
aoland müstahkem üslerini bombardıman etmişler. Alman orduları taarru nın
talarından ma.brum kalmı.ıar ve saire. 

t .. tatistik n koHeksyon meralu olan bir adam yirmi bet yıl ene!e aid pzek 
aarf• arını karıttırırsa ayni haberleri okur.: 

- in~ill• kruvazörleri açık deaizierde kors:ınlık eden Alman ıemilerlnl aık14tı • 
rıp batırmııtlar, İn~lbı donanmaaı Hellıoland istlhk!mlıtrını bombardıman etmı.. 
ler. Alman ord6ları taarruz kabiliye•lerinl kaybetmi1 er. 

Aradaki fark isim n tarih farludır. 1917 de İ~izleırin batırd.ıklan Alman 
harb cemileri Emden, Şanıböst, Gnanizentav vesaire idi. Şimdi Amiral .eyaha• 
G'raf bilmem nedir. 1911 de Almanlar Sonıme cephesinde son hilcumu ba.-rama. 
dıkları Için artık taarruz kabillyetlerini kaybetmlşlerdl. Şimdi ayni ordu Majinoy• 
sökemed:tı içhı ayni aklbete mahküm olmu,tur. 

Dalbası var.: 1917 de tahtelbahir harbine ümid bal1ıyan A manlar buıün de 
ayni ümide diişmüşler ve ırene ayni iimidslır:lik Içinde kalmı lardır. Dikkat edi. 

lirse reçen harble bu barb arasında hatta harbin sebebi noktasında bile tam 
bir müşabehet vardır. Kayzer Almaovası cihan hakimiyeti için kılıcını çekmlşü. 
Hitler Almanyası da ayni manalardaki hududsuz hayati saıha sevdası il~ silaba 
sarılmıştır. Defişen hiç bir ~ey yoktur. Ayni sebeb er, ayni hareketier ve öyle g6-
1'Üiüyor ki ayni neticeler. 

Evet defiten hiç bir şey yok. Hatta Almar>ların İng'lllz inad ve sebatını anla • 
mamaktaki ısrarları bile dellfmi1 detlldlr. 
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[~----=;,___----~e~r~-~) [Basın Birliğinin dnnkn çayı;:: 
Hayvanları Koruma 
Cemiyetinin masaisi 

Fiat 
•• .. onu 

k · ikierini 
·ı cek 

Mevcudları azalan ithal emtialarının getirilmesi için 
bütün tedbirlere tevessül edildi 

Hayvanları Koruma Cemiyetinin bu 
yılki mesaisi geçen seneler gibi fayda._ 
lı bir şekilde devam etmiştir. 

Cemiyet, bu hayırlı mesaisini, hal -
kın günden güne artan ahikasile daha 
canlt bir tarzda ilerlet.mektedir. 

Ha'Sta olan v:e sah~bleri tarafından 

istenilmiyen hayvanlar sokaklara a -
tılmıyarak Hayvanları Koruma Cemi
yetine teslim edilmektedir. 

Avrupa harbinin başlamasını mütea - ardiyelerine koyarak aldıklan avanslar 
kib memleketintizde bazı ithaHit emtia- karşı!ığı mallarını beklettikleri de gö -
ıınnda başlıyan fiat yükseklikleri derhal rülmüş ve ;!:>Unun önüne geçilmıştir. 
alman tedbirlerle önlenmiş ve fakat ara- Diğer taraftan harb bidayetinde ihraç 
aan bir müddet geçtikten sonra bazı maddelerinde go"rülen fiat düşüklükleri 

Cemiyetin bu seneki faaliyetlerinden 
maddelerin stoklannın azalması üzerine de zail olmuş, bunun yerine ihracat ve biri de, çocuklaTın ötede heride kuş 
yeniden fiat yüksekliği başlamıştı. Bunu istihlak maddelerinde de tel'effüler baş • tutmalarına mani olacak tedabiri ~t • 
diğer ithalat emtiası da takib ederek pa- lamıştır. tihaz etmiş olmasıdır. Bu arada alil ve 
halılık hemen lllemen bütün ithalat e§ - Yapılan tetkikler ihraç maddelerinin sakat h<eyvanlara yük vurulması ve 
yasına sirayet etmiştir. ba-zılarının yüksekliğinin dünya piyasa- araba çektirilmesi de büyük bir hssa-

YapıJ.an tetkiklerden pahalılığın b:ızı larile al5kalı bulunduğunu göstermiş ise siyctle takib olunmaktadır. 
tna.ddelerin dünya piyasalarında fiaUa - ı de, bazılarının da yapılacak ithalat mu -

Londra Himayei Hayvanat Cemiye. nnm artışının tesirile ve bazılarının stok kabili herhalde ihracat da yapılacağı dü 
lannın azalmasından ilerı· geldiği aııla _ ·· .. 1 k se yeda 1 eku··ll'l-·on tinden sureti mahsuc;a<da _!!Önderilen 3 

şunu ere rma r arın sp t.\S.~ b. 1 had 600 ·· ·· M 'f V k" .. ın eY an zunun aarı e ·a. 
~ da, bir çok maddelerin dahilde mahilyetindeki hare~tlerinden tevellud 

1 1
. b d.l 

1 
k · g:ı·ı·zoe 

.. e mce ya ancı ı o ara ın ı o -
külliyetli stoklan bu',unduğu halde elden etmekte olduğu anlaşılınıştu. Alakadar - ku kull · b d ··ka"leme 

. . yan o ara ıca ın a mu 
ele geçmek veya gizlcnmek suretile fi - lar ihracatın takasla yapılmakta oldu - lm k .. d ~ tIm gun 

. . ~ .. . . _ mevzuu o a uzere agı 1 ası uy 
atlannın arttmldığı net1cesıne varılmış- guna gore. haddı zatında harıce yuksek .. ··ım·· ··ı bak. . . ı·· k 

ı 
eoru u~. mu e ısının ur çeye çev 

tır. fiatla mal satmak demek olmadığını ve rilerek ilk okullara tevziine karar ve 
HükUmetçe maişet seviyesini yüksel- ihraç cmtiasındaki yüksekliklerln de ma rilmiştir. 

ten bu vnziyet karşısında muhtelif ted - işet seviyesini yükseltmektc devam ede- H Id w .b. b 
1 

d B .. 
· · ·ı · ·· kt d. ı er sene o ugu g1 ı u yı a, u • biriere tevessül edilmiştir. Bu cümleden ceğinı ı erı surme e ır er. "k .:ı H b 

1
. d d h · 

vu ~~~a ve ev e ıa a a avvanma 1-
olarak dahilde rnevcudlnrı azalan mad - Alfıkadar Vekaletler kafi derecede ma V. b k V ala s nva mevdan . . . .. _ vı a· an ve yar nma ı V 

delerin mevcud şartlar dahilınde nere - hivetlerini tetkik etmiş oldukları butun . h h'bl · ht 1·f 
.; _ .. verınıYen vvan sa ı erıne mu e 1 

terden getirtilebileceği tetkik edilerek fiat tereffüü hareketlerinin onune geç - nakdi~ mükafatlar verilmiş-tir. 
ftlıalleri imkanları araştırı Im ı ştır. Bu a - mc k üzere cezri mahiyette karar almak C . . f h t . r ~. . V r B 
rada bazı :rnadde1erin ithali bir gün me- ve ön1ıeyici arneli tedbirler_e tev~ssül ct - .emıye~ı~ a r ;e~ ıgındı ak ıbvel t~ 

ı · hali lm' t' rnek ü-z.ore harekete geçırus1erdır. Iedıve Reısı Dr. Lutfi Kır ar a u e lC esı ne ge ı§ ır. ~ ~ · t• 
B · ib ı .. .. ü d k. " ı f mış ır. Bundan baiJtn dahi'de stoklan bulu - u ıti ar n onum z e ı gun cr znr ın-

nan malların da !hangi sebebler dahilin - da bu karar ve tedbirlerin peyderpey se
de yükseltildiği tesbit edilerek, bunu meresi görülerek ticari vaziyettPki gayri 
tinleyici tedbirler alınmıştır. Bu me - tabiiliklerin zail olaca~ muhakkak gö -
yanda bazı tüccarların mallarını banka rülmekt<'Clir. 

Bir çocuk feci 
bir şekilde ezildi 

t . reisi 
Istanbul Basın Kalrumunun Basın ze gelen Birlik m_rkez hcye ı ve 

Birliğine iltihakını kutlulamajc ve ba- Ankara meb'usu Falih Rıfkı AtaY 
sm mensublarıru biııhirinc tanıtmak bütün gazeteciler hazır .bulunmuşl<tf • 
maksadile dün saat 1 7 de İstanbul ının dır. ~·· 
taka idare heyeti tarafından Park Otel Çay, çok samimi bir hava· içinde.~ 
de bir çay ziyafeti verilmiştir. Çayda at 20 ye kadar devam etmiştir. ~es~ıs· 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfıtfi Kır • toplantıda bulunan aozalardan bır 
dar ilc dün sabah Ankaradan §ehriıni- mını bir arada göstermektedir. ~ 

Killtilr işler/: 
Rektör ve Maarif MüdUrU 

Ankaradan reldiler 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş 

olan Üniversite Rektörü Cemi! Bilse!, 
şehriınize dönmüştür. Rektör An • 
karacia İstanbul ÜniversiteSine aid 
muhtelif işler üzerinde Maarif Veka
letile temaslarda bulunmuş ve Başvekil 
Dr. RE>fik Saydam tarafından kabul 
olunmustur. 

DPniz işleri: 
Bir İngiliz şilcpi Kıavaldarda 

karaya oturdu 
J{"'ste11 

EYvc]ki gece lirnanımızdan ° ı-et 
ceye gitmek üzere Karadenize hn~ ~v 
eden İngiliz bandıralı Honne şiJepı d

6 
vaklarda Büyükliman denilen yc;iif 
ka::.-aya oturmuştur. İngiliz vapuru 

11 
kendi vesaitile kurtulmuş ve yoltt 

devam etmiştir. 
Üç gÜn evvel Ankaraya giden Ma -

arif Miidürü Tevfik Kut da, dün şeh • Bir işçinin pannaklan kesildi 
. k yııtt" 

timize dönmüştür. Cibali tütün İnhlsaT İdaTesı 1 • çi• 
İ b·r ıŞ Maarif Müdürü Ankarada, stanbul hanesinde çalışan Nuri adında 1 dıtı1 

~ feci M:anrif isieri ve bilhassa ders yılı ba • el arabası ile taşıdığı bıçakltıf 
1
., Bir Yunan motörü Diin iki i ramvay . Dün .Edirne~apı~a bir .çocugun . şındcın~ri tatbik edilmekte olan yeni ıtl j> 

. bır şekılcle ezılmesıle netıcclcnen bır k. 
1 

taı· t 
1 

. t t birini aya-ğma düşürerek par:maklnr 111 Karaya Ofllrdu KBZBSI oldu araba kazası olmuştur. v~ ·ıt cetve ve ım~f nvamk:lentin ~- kesilmesine .sebeb olmıı.ştur. yarıt 
'Ilir f . .ı d b' b 'd bıkah hakklnda Maan e a e ne ı · 

Kosti adında bir Yunan1.ı kapttn tara- Dün şehrimizde iki tramvay kazası 1~ıusta .a ~f.'Uın 
1
a ırbara1 1acını~k11 .. a -

1 
ıahat vermiştir. ha<>taneye kaldırılmıştır. _..-•" 

fındnn. idare edilmekte olan 44 tonluk obm~. neticede iki kişi yaralanmış - resmdekı çı t at ı ara a a aş yu u o .............................................................. .. ... - ... ·---·-·-·-·-·..-
Ayanikola motörü dün sabah boğazdan tır. duou hnldc Edirnekapı eczan6i civa. r T 1 yA T R o LAR ' Kızılay Balosu ce 
dönerken" sisten yolunu kaybederek Ru- Rumelihisarında Mollafenari mahal nndaki sokaktan geçerken atı-kasına \, .J Her sene mutad olduğu veçhnc J{ıztl:~beSı 
meHkavnğı iskelesi karsısındaki kayalık- lesinde 28 numaralı evde oturan ve İ~ Nezihi adında 7 yaşlarında bir çocuk ŞEHİR TiYATROSU mlyeti adına Beyoğlu kazası KızılaY n vıı 
lara oturmuştur. Key:fiyetten haberdor Bankası arkasmdaki sokakta asçıhk ya 

1 takılnusbr. • !stlklAI ..::es.ıaa~o~o::~ ::mmda taratından tertlb edilmekte olan baıon~şsfll1 
olan Liman İdaresi derhal hadise yerine pan Aaob, Eminönünden geçerken vnt Bir müddet yoluna devam eden a - İk. ı"zler .sene de 23-12-1939 Cumartesi günü n 11a~>tr TdkaUı:;ınn ısalanlaıunda verUeccA1 vesait göndermiş ve bu suretle herhangi man Yusufun idaresindeki 102 sayılı raba diğer bir sokağa• saparken birden 
bir kazaya meydan verilmeden motör Kurtulus • Bevazıd tramvaYmın çarp. bire dcvrilmiş, bu arada Nezihi devri. Şehir tlyaLrosu komedi kısmmda nlınnuştır. rıttJlıı 

· Ayın 19 uncu Balı günü akşamı saat 20,30 da ÖArendlğlmlze göre çok güzlde ze duJlllş kurtarılmıştır. ma~ı·ıe ba:oc:ından yaralanmıştır. len arabanın altında kalarak vücudü- bl b 
1 

k tt · teşkU e " 

Poliste: 
·-. b~!' defaya mahsus olmak üzere Aynaroz müteşekkll r a o om esı 111tıv' Yaralı, cankurtaranla Cerrahpaşa nün muhtelif yerlerinden ağır surette kadısı temsil edUecektlr. ve bu balonun geçen senelerden daba ted • 

hac;tancsine kaldınlmıştır. vaTalanmıştır. ~m "c e~lencell olması 1çln bütün ~efll 
Tkinci tramvav kaozası da Fındıklıda Yaralı çocuk ifade veremiyecek bir Halk Operetl - Bu alt§am aaa.t t da birler alınıruştır. Sayın Başvekil pr. rııP1' 

Bir mnele vıinçtcn kuı1nlan bir 
çuvalm altında kaldı 

h · Id ı Enayiler Saydamın yüksek himayeleri altındac~ndo" o1muş!ur. Ha~köyde Keçecipiri mahal- halde Gureba astanesınt ka ırı mtş, lacak baloya hamlyeUl halkımızın e çoı 
tesinde 19 numaralı evde oturan Salih hadiscy:i müteakıb kaçan arahacı Mus t~man DümbUlltı temsillerı bir alaka ve rağbet gösterece~tnden ~ :eı ' 

Çeşmemey<1amnda oturan ve liman 
tahmil ve tahliye işlerinde çalışan Mus 
tah a~mda bir amele, evvelki gece Ak
su vapurundan yük boşa-ltırken vinçten 
kurtulan büyük bir çuvalm altında ka
larak vücudünün muhtelif yerlerinden 
ağ•r surette yaralnnm1ştır. 

adında biri dün Fındıklıda, Dolmab~h tafao, bir müddet sonra zaıbıta tarafın Bu akşam Kadıköy Sftreyya sinemasında güzel blr gece geçlrec~lnden eınln · ıedll' 
ce istikarnetinden gelmekte olan Be • dan yı:ıkalanmıştır. Kaza etrafında tah Bayan Mellha saz heyeti birlikte (Köse Kdh- Jetler Beyoğlu Kızılay Cemlyetınden 

bek. Eminönü arabasına atlamak ister ~k~ik~a~t~deiv~a~m~e~t~m~e~k;t~ed;i~r~. al!ilaiiiilaiiiliii;y;a~··~K;o;m;e;di~S~p;e;rd;ei.;z;eingiiniii"iaryiieitciiiiiiii'rlikiiedillimieikiteidiiri.niii-mulllilliijııl, 
ken müvazenesini kavbederek cadde- ..ı 
ve düc;müştür. Bu sukut neticesinde 
hac;ından tehlikeli surette yaralanan 
Sarh, tedavi ed~lmek üzere Beyoğlu 
ha~tane~ine kaldırılmıstır. Yaralı, teda-vi edilmek üzere Beyoğ

lu hastanesine kaldırılmıştır .• 

Bir aclam kamyondan diişüp 
yaralandı 

Her iki kaza etrafında zabıta ta'hki 1 
kata devam etmektedir. 

MPtP(rrrlk: Evvelki gün saat 14 te K.Çekmeceden 
Büyiikçekıneceye gitmek üzere hare. 
ket eden 4008 sa'Vıh kamyon, Avcı • İıntiyazlı şirketlerin muafiyet 
lar mevkii ile Çobanceşme arasından müddetleri 
geçerken, kamyonun üstünde bulunan Hükfımetle şirketler arasında akto • 
Sedad adında biri müvazenesini kay - lunan mukavelenamelerle gümrük res 
bederek yere düsrrıüştür. Kamvon hızlı minden muafiyeti ka•bul olunan eşya -
gittiğinden bu düsme neticesinde Se- nın muafiyetini haiz yerlere sarfolun. 
dad vücudünün muh1elif yerlerinden duğunu şirketler bir sene içinde isbat 
ağır surette ya:ralanmıştır. etmek medburiyetinde idiler. Hükfı -

Yara!. ted:ıvi edilmek üzere imdndı met muarnelelerin selameti noktasın • 
sıhhi ile derhal Guı-eba hastanesine kal dan imtiya:ı:lı şirketlere verilen bu bir 
dmlmış, key~yet Müddeiumumiliğe senelik nıüsaadeyi üç seneye çıkarmış 
bildirilmiştir. tır. Gü:nrük muafiyeti kabul olunara·k 

Yemişçi diikkfınında yangın vurda ~okulm~ bulunan e.şya hakkın-

E lk. B ka~ d y da da bu üç seneli-k müddetin tanın -vvc ı gece ursa so gm a u - t 
sufa a:d yemişçi dükkanında bir yan- musl kabul olunmuş ur. 
gm çıkmış ise de itfaiyenin vaktinde Ateşe dayanır tuğlalar 

müdahalesile etrafa sirayetine meydan Mcmleketimize her yıl dış memle -
verilmeden söndürülmüştür. ketlerden giren ateşe dayanır tuğla 

Dük'kan 2000 liraya si,gortalı oldu • cin~l<>r:ni dahilde imal etmek üzere İk. 
ğundan yangının ne suretle çıktığı e- tısad. Vekaleti ıbir fabrika tesisine ka • 
ra~tır:lmakta-dır. rar venniştir. 
Kezzabı su diy"e içmek istiyen bir arnele Bu fabrika,• son yıllarda pek ziyade 

Eyüb mensucat iı:ıbrikasında çalışan artar.. şornet ihtiyacını ve bilhassa Ka
amclelerden 16 yaştarınd~i Mustafa ev _ rabük fabrika·larile, bakır izabe fab -
velki gece fabrikada susamı'?. su şi~esi rikalarının, askeri fabrikalar ve tersa. 
zannile açtığı kezzab şişesinden intişar nelerin ihtiyacını tamamen karşılıya
eden koku ile bnygın bir halt> geldiğin - cak ve ayrıca hususi müesseselerin ta. 
den tedavi edilmek üzen Boılat hnstane- lçblerini de yerine getirebilecek ta -
sine kaldırılmıştır. katte olacaktır. 

Matinelerden itibaren 
BUG N - Sinemasında 

HARİKULADE CANLI - HAREKETLI - MUAZZAM Ye MÜTHIŞ 
SAHNELER IÇERSINDE INSANi BİR MEVZU 

. Türkçe Sözlü 
Eugüne kadar göiülen heyecan ve dehşetli sergüzeştler filmleri gölgede bırakan bir Şaheser· f1 

Baş Rollerr'e: JOAN VVAYN - GLAlRE TREVOR - TIM HOLT - GEORGES BANKRO. 

o· K KAT: Bu Film iPEK FiLM Studyosunda Turkçeleştirilmişttr-

3 AH B AP CA V U Ş LAR sizi kah ka ha ile güldürdüler .•• 

ALAVRACI 
POLiS HAFiYESi T~~~~~ 
ve V MAY UNU 

sızı; korkudan, heyecandan ve bilhassa 
F .AZLA GÜLMERTEN Bayıltacaklardır. 

Fakat; 

Senenin en büyük Türkçe sözlü filmi olup bu Perşembe akşaını 

Sinemasında 

" 
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H adiseler Karf111D :la 1 

SORA ÖPLDKTE · ovyeller i ·ği d1ş 
siyasetinin muh e el B unu da bugün haber aldım: Tire ı evliler ip~in kolayca kopması Y'1zün -

.. . den çabuk aynlıyorlardı, fakat o da ol -
ve iplik fiatları yukselmış. Hat. maz.sa bu sefer hiç bağlanarn.ıyacaklar. . 

, ta bir dosturn dedi ki: * 
- Bazı muhtekirler, ileride daha pa -

e ve isli ka 
............ -.................................. . Y A Z A N ............................. ·-··--·······-··= 
~ Emekli general B. Emir Erkilet j 
~ "Son Posta , n tn askeri muharriri ~ 

i talyan hariciye ':~;:~.-;~:···~~::"-·-··-- --""-·-·-"-··-

li nun Façyolar ve Korporasyonlar mec 
~ nde SÖylediği nutku radyolar ve ga -
1· ~ ıcr ıkı gundür ilan ve tefsir edıyor -
t r. Bu nutkun çok dikkate deger bir 
rı •t ı, Kont Cıano'ııün bug~nkı.i Avru-
};' lh krizinin sebeblerini Ingiltere ve 

t ı . b nın Po'onya)ı garanti etme erı ve 
!{<! Utetıe Avrupa sulhü için pek tehli -
t~: • olan bir siliı.hı Polonyaya teslım ede-
1>-a;• onu Alnıanyanın taleblerine kar§ı 
· fi 1 

ll1Ukavemete tesvik eylerneleri key-
Yernd :ı: ·~ •• h. . . 

ıı k e toplnmasıdır. Dıger mu ım oır 

• 
1 

halı satmak hevesile iplikleri sakllyor • Şu da aklıma geldi: 
ı Bazı adamların ceketlerinin yakası sö--ar. * külür, öyle gezerler. Yeleklerinin düğ -

Diğer ~ya ne ise, fakat ipliğin sakla
oacağına hiç aklım ermez. Şunun, bunun 
ipliğini pazara çıkarmak zevkine düş • 
kün olanlar, nasıl olur da kendilerini bu 
zevkten mahrum edebilirler. 

* Hele ipin sak'ıa11abileceğine ihtimAl 
verilebilir mi? 1psizler her zaman olduk
ları gibi gene ip~iz kalabilirler amma, ipe 
un se-rnek itiyadında olanlar ne yapar -
lar, yaparlar; ip yedi kat yerin dibinde 
de olsa, gene bu 'ur, çıkarır, üzerine un 
serer ler. 

* Yalnız pamuk ip'Jğinin ortadan kalk
ması beni düşündüriiyor: 

Gerçi sağlam değildi. Son zamanlarefa 
onunla birbirlerine bağlanmış nişanlılaı·, 

rnesi kopar, öyle gezerler. Çünkü karı -
ları, sözde kadın olduklarından kocala -
rının söküklerini dikmemiş'.erdir. 

- Yakanız neye sökük, düğmeniz neye 
dikilmemiş? 

Derseniz malıcup olacak~r, başlarını 
öne eğPceklerdir. 

Başka ne yapa-bilirler ki: 
- Knrım karı· değil ki, aklına gelsin 

de söküğümü diksin! 
Diy<'mezler... Fakat iplik pahalılığı, 

iplik buhranı zamanında karıl.arını te -
mize çıknrabilirler: 

- Yukarn gene sökülmüş!.. Düğrnem 
gene dikilmemiş?. St>bebini anlamanız 

icab t>dC'rdi. Tire, ip'ik bulunuyor mu ki, 
eve alulım da söküklerlrniı: dikilebilsjn! 

rJ ônud. :!Juli'itrl 

biliyor mu idiniz ? _ı ~ 1 da, Alman hariciye nazırı !"on Rib 
t-a ll~t<>pun Alman - Sovyet Rus ademite-

~e~~. Paktının akdi için Moskova~·a gid.e En bUyük kitab DUnyanm en çalişkan kadtm 
oı 1 telefon1ıa Kont Cianoya bıldırınış Stokhelm mil • Dünyanın en 
ta~asırıın nu.ulrta if:ıde olunmasile be - li kütüphanesin • çalışkc-n ve çok 
}'a er bu ademi tecaviiz paktile Alınan - de cŞeytan kita • .nuhtelif işler gö. 
lt Yı Itusyaya yaklaştıran ve bu suretle bı» yahud da ren ka<iını mu .. 
tı~YaYı Avrupada betekrar siyaset salı- cDev kitab» is • hakkak Kolcra • 

ter~
11

~eÇ~arrnak asıdl hamilin blizzat.~gil- mini verdikleri dadaki bayan Val 
)·a U ransanın a a cvvc aynı us- Molotof Alman - Sov'l}et ademi tecavüz paktını imza <!derken b. k·t b rd Doı-~- ı· · berchtdir Bulun 

e itff . al Id ~ . . ·~· ır ı a va ır. ~n san ım genıŞ- · • rıu11 . ı ak akdıne çalışın arı o ugu- Münihten sonra Almanya Çekoslovak-ı rupada hemangi bır hedef takib cttıgı - liğindOOir. Üc adam güçlükle kaldı ra- d uğu köyün belediye reisidir. Po list ir. 
a~rna o'~nmasıdır. . yayı parçalamış ve Lehistandan Danzig ne ihtimal vermiyoruz. Besarabya mc. - bilirler. 309 ~ayfahktır. Her sayfa· iki Tren biletçisidir. Tren hareket memu. 

İ'tans nazarıyeden, vakıa ln?il.t::e ~·e ile beraber Koridordan, harici ez mem- selesi, istikbalde de diğer meselelerın sütun üzerine yazılmıştır. Yaprakların rudur. Kendi evinin işlerini kendi gö. 
tıraı., a daha evvel Sovyetler Bırlıgıni ıt- leket hukuku haiz bir demiryolu ile bir mu\'affakiyetle lhalli meyanında, kolay .. . . Id t ek . . ·· ltm ru·· r, 

1
·neklerini kendi sag~ ar. "ların ı k bb·· ı · · · e . . Al parşomenını e e e m ıçın yuz a ış . 

ll!i. a n ma te§e us erıne gırışm - otostrat geçirmeği istemişti. Fakat In - çözülebilir. Onun, umumi .rnesc~lerı - k d . . k ll 1m t Bı·r "'ere polis vazifesini görürken on 
b "t olsa ·d·ı Alm d R •ayı . İ .1 d h 1 ese ensı u anı ış ır. "" 
'tar ı ı er anyanın a c us) giltere ve Fransa artık uynnmışlardı. 0- manya ile ve dalayısıle talya ı e e a • iki kişiyi ağır ya-ralayan bir şakiy; 

r--1kraf _bir hale getirmek ve büyük de - nun için Lchistan bunlara güvenebilir ve ve fasJetmiş ve hedeflerini tayin eyle - * mağlfıb etmiye muvaffak olmuştur. 
te q~ıler tarafından. tnsavvur. e~ilrnek- Alman taleblerine kar~ı durabilirdi. Fa - miş olduğuna kaniiz. Bu sebeble ne Sov- Deniz tuzlu olmasaydı 
tı- Çemberierne sıstemine ıştırakten kat ayni zamanda Romanyada bir panik yet Rusyanın ve ne de Almanyanın şım- . . * 
k~l'ı ~tn:ek. yolunu seçmezdi neticesi çı- kopmuş ve Almanyanın Slovakya üze - dilik cenub doğu Avrupada bel'hangi bir Dcmz s_ularının tuzlu o~ası bahsın- E kü ük k t' da mektub 
ltıanla.~ı~ir. Fakat acaba öyle midir'!! Al- rinden buraya yürüyeceği sanılmıştı. Am askeri hareket lhed.efleri olamaz. Fakat de ~azı alımler, .tuzun denıze b~azı tu~lu 0 Ç 1 a 
'l§lerinin gizliliklerine vakıf olan ma hakikatte İtalya Arnavudluğa yürü • Sovyet Rusyanın, A1.man telkini ve hat _ n:h~~ler vasıta:sıle ak~ış old~gunu ıl~- En küçük kıt'ada yazılmış mektub 
ıı111 eler, Bitlerin alemşümul plii.nları - dü ve bu sefer Yuna:nistan tehlikede sa _ ta teşvik ve tazyıki altında, Finlandiya n surcrler. _Bazıları ıs~ cTabıat, denız Hindistanda Derhi müzesinin müdürü 
i'~ la.lıakkuku işinde Almanyarım Rus - nıldı. Işte İngilterenin ve Fransanın ev - işinden ve Japonya ile uzakşarkta tam suyunu denız altındakı tuz madenle • tarafından, İngiliz nazırıarından birine 
tıta olan ihtiyacını daima hesaba kat - vela kendi aralarmda ve sonra Lehistan- bir anlaşmadan sonra atıl kalarnıyacağı rimn erimesi!e tuzlu yapmıştır. Ve e- gönderilmiştir. Mektubda İngilizce o. 
~a."P111 Ve yalnız bunu vakti gelmeden la anlaşıp ittüak etmeleri ve Romanya muhakkaktır. 0 halde mühim olan ş~y ğer denizler tuzlu olmasaydı, denizde lara-k şu cümle vavdır: 
lfitıl"ııak istemediğini iddia ediyorlar. ile Yunanistana garanti vermeleri bu se Sovyet Rmyanın, Almanya ile hemfikir ölen canlı mahlukat muhakkak denizi cTanrı size uzun, rahat, ve neş'eli bir 
'olıtı er kani idi ki veyahud nihayet kani beblerlc olmuştu. Bunlardan başka İn - olarak ve hatta İtalyanın da bilgisi al - ko ku turlar ve dünya da . bu koku yü- ömür ihsan etsin.» 
tıı.iy;tu ki İngilterenin denizlere haki - giltere ve Fransa Rusyaya mllracaatla tında, yakın ve ıuzak atide nerede ne yap zünden yaşarr..ak mümkün olamazdı.» Bu :rnektub bir pirinç tanesinin üze. 
lllltı t esası üzerine kurduğu imparator- bir ittifak akdetmek istemişlerdi. mak istediğini yani hakiki tasariarını derler. rine yazılmıştır. 
tato:ı~aşa çıkmak ve neticede bu i~pa: Goöıii!üyor ki Sovyet Rusya dahili te - keşif ve tahmin etmek v~ ~unların he - ······················· ······················--······-··-.. ••••••••• .. •••••••••••• .......................... - •• ···- · 
tası ğu parçalayıp onun çok genış mı- mizlikle meşgulken ve Çekoslovakya me- defleri!e imkô.n derecı;lennı hcsabla -
Ve ;rına konmak için Rusya, Almanya seleleri olurken ehernmiyetten düşmüş maktır. Görülüyor ki şimdiki harb hem 
~<ltıı:~nsanın birl~'"lllcleri hizımdır: İtal- ve adı Avrupa işlerinde anılınamağ:ı b~ş zannettiğimizden fazla uzsyacak ve hem 
t;ı ~ ıse Almanyaya lüzumu ancak Fran larnıştı. Hatta onu Münihte bile temsil e~ de belki, saha itibarile, ihtimal veri'di -

Cö ~:. ittifaka katılıncaya kadardır. dilmemiş ve bu suretle eski müttefiki ğinden çok daha geniş olacaktır. Onun i-
0!-duı~luyor ki Çarlık Uusya ve onun Fransa tarafından tamamile ihmal edil - çin bugün tıarb harici olan milletler ne 
~ral'~ rı, 1914 den evvel, Avrupanın ve miş görürüz. Ondan sonra, Rusyayı ye - kadar müteyakkız, ihtiyatlı ve hazırlıklı 
~lar~~ı? Almanyayı. ihata h~sa~ ve ta- niden meydana çıkararak gene e~ki rolü- olurlarsa yerinde o1ıur. 
ta So ıçınde nasıl daıma bır ~er oulduy- nü onn oynatmak isteyen İngıltere ve H. E. Erkilet 
"~le V!,et Rusya da ihtilalin ittifaklarını Fransa olrnuşlarsa da ancak bu hususta -·-·····-····--.. - ····--......................... . 
).al}ı \.Ustten olsun, temizliycrek munta- muvaffak olan Almanya olmuştur. 
l'ııağ ır devlet ve askeri bir kuvvet ol - Fakat Sovyet Rusyanın, Alman - Rus 
t!:ıı a başladıktan itibaren gene Avrupa- ademi tecavüz paktındanbE'ri, harici si -
o\ r:e hilli~sa 1914-18 galibi ~ransa~ın yaset ve askeri politika itibarile rolü 1914 
l"iıı Pa ıre bılha.ssa Alm:ınyayı ıhata ış - dekinden ve 1938 e kadar olanından ta -
ht ~c> Ve planlarında ehemmiyetli bir mamile başka ve yenidir. Onun Alman -

29 tnıştı. ya ile olan münasebetleri muvakkat. nfa-
l'a a İkincit~rin 1932 de Fransa ile Rus- ki ve gevşek ad ve farzetmek de bir gaf-
bakt ~'asında akdolumn ademi tecaviiz lettir. 

%ıı~ 2 lvtayıs 1934 de ittifak haline çev- Sovyet Rusya Almanya ile yakın ve 
tU~ ıış idi. :Su suretle Fransa ve dolayı - hatta uzak meselelerde tamamile E!nla~ -
~ rıgnı ~ ·· · e~ • ere, Almanyanın dogu otesın - mışa benziyor ve bir çok deliller bu hu-
~ll'liği ~n Lc~is~a.nı ve sonra .s~~yet;:r s usta şü.phe bırakm1yor. O ~imdi Japon
t~r,~ dlı ibırbırınden kuvvc.:tlı ıı..., mut- ya ile ania.şmak yolunda ısrarla yür:i -
ltilare, A.lırıanya cenubunda da küç\ık mekte ve bu hususta yapacağ'l fedakar -
~lt f~CVletlcrinden mürekkeb dost ve lıklan ölcmekle beraber esirgememek -
ı-· e ık b . 
ltı,..~ ir grupa dayandıklarından de- tedir. Bir vakitler Rusya ile Japonya a -
ql'lıkı rahat uyuyarak Hitlerln harb ha - rasında harb çıkaracak sanı'ıan ıtogo -
tıılllta~tına ayni neviden hazırlıkl3r1n listan _ Mançuko hududu ihtiH1fları iki 

l'ak ele etmekte imsak f'tmişlerdi. tarafın hayrete değer anlaşmasile bir ma 
Ril\>~11~~ on!ar yavaş yavo~ gördmer ki zi olmuştur. Şimdi de Sahalin ve Kam -
~ ıkıeri Lehistan Almanya ile dost- çatka sulanndaki av meselelerini hallet
~~tırıd.tır. Küçük itilaf da Yugoslavya ci- rnek ve Japonya ile bir ticaret muahede
tıırı llh:n eırvelu İtalyanın ve Avusturya- si yapmak istiyor~ ~Iki .de yarın .~in ~e 
Yı~ı aı kından sonra da Almanyanın taz selelerinin baP.edıldıklerıne ve muteakı -
~aııl' tı.nda ÇÖzülmüştür. Üç tarafı Al - ben bir Japon - Rus ademi tecavü7. pak
~aıı11 "<l::araf.~ndan sarılmış Çekoslovak - tınm akdolunduğuna şahid olac?ğız .. 
~cıa nıuttefiki olan Sovyet Rusya Sovyet Rusyanın garbda V(! şımalı gar 
'-'e h; J\lnı:ınyadan Lehistanın coğrafi bide Finlandiyadan başka halledilecek 
~~ Ci ~ durumu dolayısUc ayrı idi; ı - bir meselesi kalmam~tır. Fin1andiyada 
~ ~ tahili temizlik dalayısile de Rus Sovyet Rus ordusu sarp ~ir kayaya çarp-
b ı ngıltere ve !<'ransa ir.in güveni _ mışa benziyor. Fakat ışte ve maalesef 

~· Ce}{ b • ı k 1~' ~i 
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ir halden çıkmıştı. Onun için Finlandiya Rusya tarafından yutu ma 
~~lcı- e F'ransa ve ne de İngiltere Sü - için yalnız basma bırakılmı~tır. • 
l'~ete :eı!'elC'sinde Almanyaya kar~ı ha- Sovyetler Bir1iğinin buffünkü cıırtlcır 

saret edememişlerdi. ve münasebetler altında cenub doğu Av-

Bazı türbeter müze olarak 
halka açılıyor 

Maarif Vekflleti dini mahiyetleri ol
mıv<m, fakat mimari ve san'at tarihi 
bakunından yüksek kıymet taşıyan ba. 

zı türbelerin müze halinde halka nçıl -
ma-sı için tet'kikat yaptırmaktadır. 

Bir Bizans eseri olan Ayasofya ma. 
bedi bütün ecnebilere açıldığı halde 
bu mnbedin avlusunda bulunan ve mi 

mar Koca Sinanın kıymetli eserlerin -
den olan İkinci Selimin, Sultan Abme
din ve Selimin türbeleri kapalı dur • 
maktadır. 
Mim~rl ve tezyini bakımdan fevka • 

lade kıymetli olan bu türbeler müze 
o!arak halka açıla'Caktır. 

Serbest göçmenler e yardım 

Bulg11ristandan memleketimize ge -
len bazı serbest göçmenlerin yardım 
istememek şartile geldikleri halde son 
radun hükumetten ya•rdım istedikleri 

göriilrrıüştür. . " 
Sıhhat ve Içtimat Muavenet Veka -

leti bu hususta şehrimizdeki alakadar. 
lar& bir tamim göndererek, hükumet -
ten iskan ve iskfm yardımı istememe. 
ği taahhüd etmek suretne serbest göç 
men o!arak tescil edilenlerin iskanına 
ve iskan yardımları yapılmasına im -
kan olmadığın'l( bildirmiştir. Ancak 
çif!ç\ olduğu takdirde bu gibilere 2S 1 O 
nuını:ırnlı kanuna göre imkan nisbetin 
de ev yeri ,.e toprak verilecektir. 

Okuyucularıma 

Ceı1a b/arım 
lstanbı•'da (A. Y. B. S.) ye: 
Kızım, 

Bütün olan biteni açık açık ve bü • 
tün tafsilatile yazdığına çok iyi et -
n1işsin. Çünkü böyle olunca insan da. 
ha etraflı düşünebiliyor. 

Bugüne kadar devam eden, temiz 
sevginin bundan sonra d<ı devam ede~ 
ceği anlaşılıyor. Meslekler üzerinde 
duracak değilim, ve bilhassa babanın 
şu meslekteki erkeği tercih edip, diğer 
bir meslektekini beğenmemesi, senin 
için, belki seni müref!eh bir hayatta 
görmek istemesindendir. 

Fakat nihayet şu da var ki, mes'ud 
bir yuva, varlıkJ.ı, ve daima ayni yer
de yaşıyan insanların evi değildir, se -
vişen, birbirile anlaş.mış karı kocanın 
evleridir, senin mesteğin, evlenmene 
niçin bir engel teşkil Ptsin .. böyle şeyi 
düşünmen bile hatadır. 

Yalnız seni B •de natan var. AilPn . 
den gizli iş görmiyccektin, çocukluk 
devresini geçirmiş, kendi mukadde · 
ratına kendi hakim olacak bir genç. 
kız çağına gelmi~indir. Onun için her 
~evi ailene anlat. :•nşan meselesini de .. ... . 
Şu da var: 
Bugün evlenemezsin, senin tahsili

ni bitirrnen lazım. Bu müddet biraz u. 
zundur. Bu uzun müddet arasında a· 
rada soğukluk çıkabilir. Bunun böyl(' 
olacağına en kıüçük ihtimal vcrilmese 
bile, daima fena tarafı da gözönüne 
getirmek; ihtiyata riayet etmektir. E. 

ğer bugüne kadar devam eden vazi • 
yet, resmi bir nişanlılık devresinde ve 
ailelerinizin bBdiği halde de aynen de
vam ederse, nişanlılık müddetinin u .. 
zaması zararları mündcfi olmuş adde
dilir. 

Ta'hsilin, zekan, dürüstlüğün hisle-
rini ihiç bir zaman zafa düşürmezse, ld 
böyle olması icab eder. Resmen r.lşan· 
Ianıp, evlcneceğiniz zamana kadar bir
birinizle, eski zamundald gibi nişarıh 

kalırsınız. 

* S. ııe L. rümu.zile mckttı b yazan iki 
kız okuyucuma: 

Ta.hsilinizi yarıda bırakmış \llmanız 

doğru değil, henüz tahsil yaşınız 

geçrnediyse, ailenizi tekrar sizı rnek · 
tebe göndermeleri iı;in ikna ediniz. 
bugünkü hayatta, sebebsiz yere tahsiU 
yarıda bıralmlak kadar hatah bir şey 
olamaz, ve bilhassa ebeveyni:ı kızla -
rını, heniiz tahsil saV1lmıyacak okuma 
vazmak öğrenmek kabilinden bir ma .. 
lumata sahib olunca mektebden ÇC'kip 
alma}arı fenadır. Mümkiin olduğu ka
dar tahsi.le devam etmekk icab eder. 

Gelelim ikinci bahse: 
İzdivaç biraz da yaş meselesidir vo 

talih, tesadüf, sevgi gibi şeyler buna 
tesir ederler. Her erke!t ve kadın için 
izdivaç normaldir. Ve görürUz ki, ev -
lenmeden yaşlanmış insanlar cemiyet 
içinde nadirdirlcr. Onun için pek genç 
yaşta: 

- Acaba biz de evlenebi'ecek mi -
yiz? düşüncesile zihin yormıya mana 
yoktur . 

TEYZ.E 
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ACAR i 
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Ben All Naci Karacanı tahtelbahir te- QOk öğrenmek merakını teskin etmek fs-
leskqpuna benzetirim. Zaman zaman vii- tiyordum. Brezilyada, Uruguay ve Ar -
zünü Babıali uromanmda gösteriverince, jantinde bir seneden fazla kaldıktan son-
etraf, bir Alman denizaltısı görmüş ~ibi ra tekrar memlekete dönd:.im ve tekrar 
kar~ıverir. Filhakika, BabıAli sularında artık kanıma kar~ gibi benim olan 
~örürunesi pek h-ayra alarnet sayılmaz; tabii bayatıma, .gazeteciliğe avdet ettim. 
muharlb, bitaraf bütün takibler için kor- Fakat bir gazete çıkarabilmek için ilk 
kuludur amma: o, (Brcmen) i yakaladı~ı şart olan makine yoktu. Son Telgrafçı E-
halde, prensiplerine uygun görmediitin - tem İzzctin makinesini ve binasının bir 
den batırmıyan İngiliz tahtelbahiri dere- kısmını kiralıyarak (İkdam) ı tekrar 0 -

cesinde insaflı hareket eder. Müteveffa rad~ çıkarmalta başlachm. Çok ~eçmedi: 
(Yarın) müstesna hiçbir rakibini torpfl-

1 
Bu sefer bir başkasının binası içinde ve 

ledi.itf vaki değildir. Sadece bir nümayiş makinesinde gazete çıkartmanın ne de • 
.topu» atar ve matbuat sahillerinden çe- rnek olduğunu öğrendim ve bütün tadla-
kllm~ görünür. nnı tattun. Bu da etyrı bir hikayedir ki, 

Bizim caddede me:;lek hayatı onun onu da •bir ,!!Ün bertafsil yazacağım. Ni • 
kadar dinamik olan pek az gazeteci var- hayet bir gün. arkadaşırruzın müessese-
dir. cMil!iyeh ü lkesinin üzerinde (Tan) sinde (İkdam) la kendimden birini mut-
diktatörlüğünü ilan ettikten sonra (bir laka bir gün, bırakmak mecburivetinde 
darbei zwıtbuata) maruz kaldığı ,günden- kalacağıını hissederek (İkdam) ı bıraktp 
beri, her sandalyeyi yadırgamaktadır. canımı kurtarınağı tercih ettim. Çünkü 
Şimdi !her halde muvakkaten (patron) . kurduğum (Akşam). (Tan), (İkdam) gi-
lıuk postundan kalkmış, (muharrir) lik Alı Naci Karacan bi bir gaı"tevi şu veya bu isimle mutla.-
kilimi üzerine oturmuş bulunuyor. Ça - yin müşterek bir akşam gazetesi çıkar _ ka bir giln gene kurmak kabildir. Yanj 
lıştığı gazetede, aldığım randevulara rağ- mak teklifine maruz ka,ı<:hm: cPolitika, bir gazeteyi daima varatabiliriz, fakat 
men, ancak sekizinci giri,iimde yakala - gazetesini kurduk. Fakat çok geçmeden canımızı nf"rede bulabiliriz? 
mağa muvaffak olduğum zaman, bu ma- ortak iş yapmanın tahmin ettiğim vazi _ Şimdi gördüğünüz ıtibi, bir giln idea -
ceraJ.a.rla dolu meslek hayatından her yctleri kendisini göstermekte gecikmedi. lim o1 :ın kendi gazetemi kurmağa intir.a
ihalde QOk enteresan yapraklar çevire - Anlaşamadık ayrıldık. Bunu müteakib ren kE>ndim için en uygun görd!.iğüm (Ye
ceğimi wnuyordum. Muhakkak ki, um - gene tek baş;ma ve daima mahdud para Ini Sabah) ta vazılarımı neşretmekle me., 
maya uğrmnadım. Bunu okuyucularım ile (İnkılft.b) gazetesini çıkarttım. rml bulunuvorum. 

da tasd;ik edeceklerdir. Es~~ ve d~~e!li Tam gazeteyi neşredeceğimiz sırada ı Ebuzziua zade A o unanan oyun 
ga~etecı matbuat hayatını şoyle hu asa harf inkılftbı yerine bu sefer de Serbest 1 1 • • 

ettı: . . 1 fırka icad edildi. Siyasi bir ~azete için bu - En şayanı dikkat ha tırarnı soruyor-
- f2 yaşındayım. ~azetecılığe 19 ya : vaziyet karşısında tutulacak iki yol var- sunuz deJtil mi? Gazetecilik hayaturnl'a 

pnda başladığuna gore 23 senedenberi dı: Serbest fırkayı -tutup muhalefeti is - iz bırakan hatıralarımda!l biri üstadımıı 
mat~at h.ayatında bulunuy~r:ım . • Bu 23 tismar etmek .. Sel'best tırkaya kıırşı mü- ' Ebüzziyazade Velidi. Lozan konferan~ın
senelllll .. ~~r~ı;ç yılı cTevhı~ıefkar~ da cadeleye geçip satıştan fedakarlığa kat- da atlatışnndır. Mumaileyhin güzel b1r 
g.Jzeteciligı ogrerunek devresı olarak geç !anmak .. Biz bu ikinci yolu tuttuk ve ga- fotoğnaf makinesi vardı ve bu makıne 
ti. Bu gazeted~ muhbir ola~ak ~alı~m:ığa zeteyi bir mücadele sil§hı gibi Arif O - saye tinde konferansta çe.şid çcşid re -
başladım. Ay.~ı .~a~da muter.ciml~.k ~a: rucun başmda paralsınağı tercih et:ik. simler almaktaydı. Biz, konferans esna -
pıyordum. Gunun ~ırıJ?d~ tahrır mudu~ Bundan sonra gene mat-buat sahasından sında, üstachn her s;tiin bir ınitralvöz ,1{1-
oldum; sonra daha rnusaid şartlar teklıf ayrılmış olmamak için Anadolu ajansı - bi boynuna astıi'b kutunun büvükk ehcm
e~en ~e.~ ~evde~in .<i.kdam) ında t~h- nın Balkan muhabiri olarak, Sofyada, miyctini evvela idrak cdemedik. Çünkü 
rır mudurluğü .v~zıfesı~u. deruhde ettım. Belgradda, Atina ve Bükreşte beş sene onun aldlğı resim1ıeri şuradan burad'an 
(Vakit) g~zetcsın~ ~es~ ıırasında Ah.- çalışton ve günün birinde o zamanki ı tedarik etmekte idi k. Son günü, yani Lo
med Eminın davetı uzerıne bu gazetenın cMilliych gaz<'tesini idare ,Ptmek teklifi zan sulhünün imzası e:ün:i. üstad, bütfin 
kuruluşunda gene tahrlr müdürü olarak karc:1sında kaldım. Beş sene yabancı mem isini gücünü bırakarak salonda murah -
ça 11.Ştıın. Bir müddet sonra Neomeddin leketlerde dolaşmaktan yorulduğum için j hasların otururken, kalkarken, konusur
Sadık ve Kazım Şinasi ile beraber (Ak - tekr.ar kendi mesleğime dönmek imkanı- ken, imza NiE'rken, imzadan sonra çıknr
~am) .gazetesini kurduk. Ak$amda 9 sene nı veren bu teklifi kabu1 ettim. !stan - kcn. otomobile binerken. ne bilevim tflr
bulundum. Yalnız Akşamdaki 9 gazete - bula ~elerek .. Milliyet~ in adını (Tan) a lü türlü resimlerini aldı. Bu resimleri 
c~l~ senemin ha~r:lan baş~ı başı?a bir çevirdim ve gazeteyi yeni baştan dene -1 develoJ?.e edt'Cek, posta\·a .vPrecek, fstan
hıkayedir. Bu hıkayeye aıd bellı başlı cek şekilde kurdum. Bu gazetenin tirajı bula ı:rnnd,.,recPk ve hepımizden evvel 
vak'ala.r. Lozan konferan.!ındaki muhabir 2900 e kadar d\işiimüştü. Bir buçuk sene nP~redecektl . Bütün rica1Arım•?a r:ı,iTmı>n 
li~im ve bir balon karik'atürü yüzünden ge.celi gündüzlü uğraştıktan sonra 13,800 kendisinden bir fotoğraf koparmak kabil 
tlapscdilmişizdir. Ak$amdaki uzun mesai rakamında durdurduk. Bu esnada Montro o'anıadı. ·EğPr. size verirsem, avni nosta 
birliğimizden sonra bir gazete:re üç orta- konferansı cereyan ediyor ve ben de mu-' ile ~idece~i icin daha evvPJ. vnni s:-ıbııh -
tın çok gele<:e~i kanaatile hissemi arka- ihabir olarak orada bulunuyordum. Biz lP.vin rnntb:ı.anız alacak. o f!Ünkii (:\k -
daşlarıma snttım ve ortakS'ız bir ıazete gazete için orada çalışırken, gazetenın sam) d n cıkara k. Tevhirl;Pfknra hir ~ey 
~;ahibi oiDıak hevesile Ahmed Cevdetin sahibi olan İş Bankasının (Tan) ı Ahmcıd kalmıvacak', dh·ordu. Hakkı vımlı. Fa
bUtün kıymetini ka)~betmiş ve bir firma- Eminin teskil ettilti bir grupa satmak ü - kat bizim d~ mutlaka bu fn.to ~rrıı f'nrı vol
dan ibaret hale gelmiş olan (İkdam) ını zere oldu,ğunu (Son Posta) snhiblerin - lamı:ımız 1a7ımdı. t!':i polıslıon vurduk. 
Eatın aldım. (İkdam) az zamanda arka - den dostum Ekrem Uşaklı~ilden duya - Eb!inivaındevi adım ~dım takib ederE-k 
daş.lanmın yardımile o zamanın değil rak şaşakaxhm. fotnıh'af SR~nlprini ,,..ı..;n.., ko•rnu otPldC'n 

bugünün bile yüksek tirajlı sayıla bi ~ Bunun fizerine bir nevi inkisar iJe rı.~r;.ırısını. P071P~il{ t~c: t ııd. rı~··ı vi.irüve 
lecek bir miktara 19 20 bine çıktı. F'a- kalktı m, ayni serm-a 7edarların teklif E't - VU'"'ıve b·r f.QtO(.ft'af,ıva m re'! ı . Camlan 
kat çok geçmedi, beni~ tek başıma mah- tikleri cenubt Amerikada bir tetkik re - vemlm ııl< i.izf';P bırrıktı , r.!kt'~ Biraz c:o~"n 
dud bir para ile kurduğum ~azeteyi harf yahati yapmak hizmetini kabul edip dün :>rknsından bı"·w~a 1<1ık .ıiıık.'t(~ ııa ...• Arka
inkıl bının fırtınası sarstı. nihayet beni yanın tA öbOr ucuna gittim. Bu seyahatle daı;ımızın vrrrfiıt ı ve 1->ıc bır hmıusı mn -
ınüşkül vaziyetlerle karşılaştırdı. Bu es- hiç olmazsa dünvanın benim icin mrrhul hivet ~stp .. ...,;.,. ..... n. sulh nıon !':jmi rE> ı::im--
nada merhum Siird meb'usu Mahmud Be 0 1.an yepyeni alemini görmek ve daha (D~>vamı 9 U 11 ('11 SC1/ 1C'.dcı) 

•Son Postnn run tefrikası: 34 

Olur mu? 
Bir allzel gördüm, ıevdim, 
Sevmek ayıb olur mu? 
Ben ıeni ıevdim, Jet/im . 
Bu pek ayıb olur ma? 

Gazele ~önill veren, 
Bir gün pipnan olur mu? 
Bekler marada eren; 
Bilmem her an olur mu? 

Sevene ıöyletti.k, 
Daha güzel olur mu? 
Daima metlud ıeven 1 
Batka emel olur mu? 

Birietir kadın erkek, 
Yalnız hayat olur mu? 
Durmayın iirkell ilrkek, 
Vakit saat olur mu? 

** 

' ,. 
·~·' :n """" ~ ;~ •'-".,.ıt. •• - ... - ·,., 

Tahtelbahir kumandanı tek gözttik -
le dola§ıyor 

(Fransız karikatüriL) 

Hudud.daki Hindli fakir - Nihayet 
rahat bir yatak bulabildim. 

(Fransız karikaturil) 

·-·········"iıı·rkaç····v·ac.lza··--·--· 
Saç kadının başının tacıdır. Tuvaleti 

ihmal edilmemek şartile. 

* Saçı karma karışık kadının evine a -
dım atma, evi de kakrma karışıktır. 

* Kadın güzelli~inin ölçüsü aynadır. Ay-
na karşısında az duran kadına kulak as
ma! 

* Kadın güzel görünmek istedi~i zaman 
kadındır. 

Bu lruvvete vicdan da dıyemeyiz; çün
kü vicdah büsbütün ba§ka bir §eydir ve 
şuura merbuttur. :.:::::---: : 
Aşkın şuur!<a alakası yoktur sevgilim; 

eeven gönül cBay:ükeda» ayırmıyor. Mil
li masallarımızda Padişahın kızına rr_ut
tasıl cKel oğlanın:. aşık olarak eösteril
mesindeki hikmet behemehal bu olacak
tır. 

Aşkta gaye vı.ıslattır; lşık, bu vusla -
tın imkansızlılmı zerre kadar nazarı 

dikkate almaksızın sever. Seven insan -
dn ımıhakeme, fUUr, tahli! kudreti d1.1r -
mamlflır, fakat sesini duyuramaz, h:.ik
münü yürütemez hale düşmüştür. 

Buna rağmen, sevgilim: aramızdaki 

mesafeyi ölçmekte zerre kadar tered -
düd etmedim. Bunun netie~i. benim i -
çin, ya cinnet veya intihar olacaktı. Fa -
kat buna meoburdum; bütün rneziyet -
lerinin hayranı olmakla beraber senin bu 
kada~' U&ht dü~nebilecepzli hesaba kat 
mainJ,ftım; beni affet. 

Servettn insan separatörü C>]arak kul
lamldıA'ı bir muhitte, hayır. bir esırda, 
•rkek kadın, kaç zengin çocuğu senin gi
bi d{lş(inüyor vt kaç zengin soba başın -
da vey.a kaloriferle ısıtılmış odasında. 

ınes'ud ve bahtiyar, otururken m06mor 
cı!.muş çıplak ayaklarile donmuş kaldı -
rırnlarda tltriyen yoksul yavruc::ıklara 

yardımı hntırlıyor? Milyonlarına mil -
yonlar ilave edebilmek için bC'ynelmilel 
politikayı bulandırarak milletler arasın-

t7 J • = ::;:$§$:-:A : = 
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Yazan: Zeynel Be$im Sun 
da harb haline sebebiyet verdik•en son- ' basıdır. O zaman İranda tatbik edilen bu sevda destanlan terennüm etmeli değfl 
ra, vatan çocukları mütekabi ıen karlı : (malları yağma) sosyalistliğinin netice - miyim? 
cephelerde çar.pı.şırken, sıcak odasında si, kapışılan servetten adam başına bir Hayır; bunu senin ayaklarına kapana
piposunun dumanlarında hayale dalan santim dahi düşmemesi ve bu yüzden rak heyecandan kendinden geçmi§ b1r 
silfıh fabrikatör lerine de insanlık vasfı - memlekette umumi bir harabi iıe mü te-ı halde y;apmak, senin ernsaJ..iiz varlı~ın -
nı l~yık gören beşeriyet; ne yazık ki, radif miithi§ bir yoksulluğun halkı pe - dan alacağım ilAht ilhamla, ?ir meczub 
hodgamlığı esas, gayrendiş~iği &t.fet say- rişan etmesi olmuştur. vecdi içinde, duygularımı, kalbirole be -
nıakta berdevamdır. Beşerin muhtaç olduğu şey. kom;.iniz- raber, basaca~ın mes'ud topraklara. se,r -

Karl Marx'ın nazari.yesini, felsefesini, min yarattıkı gibi, sefalette müsavat de- rnek isterim. 
mezhebini anlamam. Üç bin se:ıe evvel ğildir; refahta, hayat hakkında, !ıuzurla Sevgi'·im: geli. Ağyardan hali bir yer
birinci \ 'ezir cMezdük veya Mezdck• in 1 yaşamakta, mümkün olduğu kadar, mü- de dizlerıne kapanarak, doya doya, .ı~la
İranda tatbik ettiği bu sistem, herkesi savata ihtiyaç vardır. Cemiyet1erin müs- mak istiyorum. 
sefalette müsavi kılmaktan başka hiç bir takbel nizamlan, şurada beş '<işililc bir Fakat hayır güzelim; cinnet buhranı 
nE-tice vermedi. Mezdük, kadını cla eber aile soğuktan donar ve açlıktan inler - içinde iııhar edilen bu arzuya kıyınet 
kesin mü~terek mala ilan etmiş ve bir ken, öte tarafta bir serserinin sırak sa - verme! Sade<:e yarın akşam parka gel -
gün Nılşirevan~n annesi olan kraliçenin lonlarda rulete beş bin lira basabilme - Orada, çiçeklerin gözlere binbir renk se
koynunda iken cNUşirevan. tarafındım sinin önüne geçeınezlerse yazık beşeri _ ~lerini seyrederken ruhumda bestele -
hançerlcnerek bu mukaddes katile hal - t 1 nen ümid ıuırkısmdan na!meler de din -ye e.. r-
kın •adil:. lakabını takmasma sebeb ol - h 1 l""rsin. Saat on beşten sonra h"p ve yal-Sevgilim; niçin bu acıklı ba is er - ... "' 
muştur. 

F k, · M 1 k' dedı'klerı· le senı· üz:üvorum? Ben ~mdi saadetten nız seni bekliyeceğim. ren .erın c az< a ızm. J :s· 

mezhcb, bugünkü komünizmanın öz ba- sermest bir halde sana aşk neşideleri, Bütün saygılanm, bü~ln sevgilerim ve 

- Bugün V ekillerden biri bana tc· 
lefon etti. 

- Sahi mi? 
- T!lbit sahi. Yanlı§ numara çevir· 

..mif. ...~ ( ............ H~ş····sö·i·i;~· .. ·· J 
Okumak öğretmişler ·ıı 
Şehre gelen köylü, bir park kapısıncı 

şu levhayı görmüştü: 

cKöpeklerin girmeleri yasaktır~. 
Köylü düşündü! • 
- Bu şehirliler yaman şeyler vesse t 

~~. dedi, köpeklere bile okumak öğre • 
mi§ler ki böyle levhalar asıyorlar. 

* Kaça malolur 
Karı koca bir mağazanın vitrini örıiifl;ı 

d'e durdular. Kadın vitrindeki kuillıı 
kocasına gösterdi: ç!l 

~ıı. 
- Bu kumaştan bir rop acaba 

malolur? nıııı, 
_ Bilmem amma şimdi her şey ı>810ıı;-aramızda en az beş altı kavgaya Il'l11 

caktır. 

* Mesela ·or· 
Köpek meraklısı arkadaşma an1at'l) 

du: 1 rifl" - Bazı köpekler vardır ki, sahib e i."l'l 
den daha zekidirler. Mesela pen 
köpejim .. 

* Muayenehanade ıs. 
- Doktor, hafızamd9. bir zayıflı:k 11• ıı· 

8e<liyor. Bazı an~r oluyor ki, her §Cyı 
nutuyorum. eri • 

_ Öyleyse viziteyi şimdi hemen v 
niz. • ......... .. ................................................... 

Diye sordum; anlattı: ~ıtrııW 
- Öteberi almak için çarşıya 

tim. .. . . }\ele 
Bay direktör karısının sozünü 

rek gene l!tifeye girişti: nıdııtı:ı 
b ·rn ct ~ - Sizin anlıyacağınız, ızı ttit.rfle 

be ı· Jrilr yaptırarak biraz kilo kaY k t11 o 
için çarşıya gitti.. Elhak muvaffa 

du... 10ırtl· 
- Aman 9US' sana pijamnhk a ı:.<Y}e • 

' da sw 
- Kendine ne aldın'? Onu 

sene?.. ıı 
- Elinin körünü aldım. 

1 
,, s9

11 

. a ız-. • 
- Evet; ba.Tla gelince pıJarn öyliic 

S k . ben 5 
geUnce cevab yok. an 1 de 
mezdim. rıdifil.e 

- Gizli bir şey mi ay ol? .. J{c 

bir ropluk aldım. vat> 
(Arkası 



1& B:..a __ .,_ .. 
~ııııı:., ~Ul\:J.IUlDllll SON .POSTA Snyfa 7 

•Son Poeta. mn alnta romanı: 25 -= 

son Posta 
Yazan: CEV AD FEHMİ 

Yazı makinesindeki mektıib Yugoslavlar di.in Feneri 
2 -O mağiUb eNiler 

Ogun Yugoslavların 
Fenerliler çok 

Yugoslavya takımı memleketimizde-ı 
lti son kal"!lılaşmasını dün Taksim stadın 
da Fenerbahçe ile yaptı. Havanın bir 
güu evvelkinin aksine kapalı ve rutu. 
betll olmasına rağmen saha meraklı • 
larla tamamen dolmuştu. Fenerbahçe
ınerin buket takelimi ve karşılıklı dost 
luk tezahilriinden sonra maça başlan. 
dı. 

R dt14 Sa4 Ilah k ı Birinci devre 
\'cq,ı ı..__ -~ .. n !!' . masaya yr laştı ve hayretle seslendi Sahn ~ce yağan yağmurda:n adam. 

ttı ·· J6"'IUZ ıurult'.l uzerıne kapının 1 retile · b h · d b ı · ' lltıdeki . evın a çesın e u unan polıs me akıllı ıc;lak ve çamurlu idi. Fenerbab -
'ır .. ıne~r merdıvenlerde oturan m uruna seslendi. .. . · 
)' i0ıge Terinden fırb k bize doğru · w çe umıd veren bır ba~langıçla Yugos. 
ilkl~tı. Bir . yara. . . - Bana bak oglum orada mısın? lav k:tl('sine iniyor. Fikret ve Rebii gü 
~tl elektnk fenen bırdenbıre - Evet komiser bey 
· 'Yarale lfı.fı çeh.relerimizi ya ~,adı. · zel anlaşarak sert akınlarla Yugoslav 
"'tıra tekrar söndü. Bir RS fısıldadı: "- B~rad~n atlayıp kaçan bir adam müdafaa~na dayanıyorlar. Yugoslav • 

..... S gormedın mı? 1 d w .. 1 t k kez· erkomiser bey, ben Pangaltl mer- · ar a çamura ragmen guze op on -
ı tneznurlanndanım. - Hayır konıiser bey- tro!u ve muntazam paslarla oynuyor • 

Ila Serkonu.er ni yeniden nezaret altı _ - Yeni bir şey yok de~il mi? , lar. Fener müdafaası derlitoplu bir 
hek~~dtrdığıru .öylemifti ya... Bu, nöbet - Hayır efendim. oyun çıkaramamaktadır. Devrenin or. 

c·ıYen lllemur olacaktl. Rıdvan Sadullah: talarına doğru Yugoslavlardatn ba~la-
ınayet :ınasam şefi: _ Fakat Osman bey nafile yoruluyor- mak üzere bir sertlik başgösterdi. Bu 

ll'ıa: Peki amma oJlum d.edi, sen müte- sun, dedi, bu balkondan biri3i ara soka _ sertlik Fener hatlarına da sirayet et • 
.... _?en burada mı oturuyorsun?. ~a inm~ veya atlamış 01ısa ~enin memu- ti. Bir hücum esnasında topla ileriiyen 

binan~1Ylr efendim. Her on dakikada bir run göremez ki... Fikreti Yugoslav sağ beki fiddetli bir 
n etrafını dolqıyorum. ı Ba'ko d t k 

1
.
1 

• şarjla sakatladı. Ç1kan Fikre • ...., Iii b' . ? 1 n an e rar pencere yo ı e bına- . . . . 
'Ç ır fevkalidelik olmadı mı. nın içeri s' . d"k 1!. .. ,. , d t h' tın yerıne Yaşar grrdı. Yu -

..... Ila me gır ı . ~""S'" ... ı Ka ın, or a ız 1 1 b'lh 
1 

kl 
Y1r efendim. , metçisini 1 b' lik t h t gos av ar 1 assa so açı a • 

~ Pekf. yerinden ayrılma, bakalım! bakıcıyı vekonl un ad ır ·te dya ank as a- rile tenlikeli oluyorlar. Fakat sol açık 
Qtnan , w .. uy ru arm an uyan ırma su -

hakimigeti altında ceregan 
boz~k bir oyun çıkardılar 

Dtinkü maçten hflyecanlı bir ıcıfha 

etti. 

kavemet koşucularımızın toplu olarak 
bu müsabakallara iştirakile vücude ge. 
tirilecek takımın şimdiden malum ol-
ması .şayapı arzudur. · 

· Müsabakayı Fenerden Rıza Mak • 
sud birinci, Demirspordan Hüseyin i • 
kinci, Gala'tasaraydan İzak üçüncü o
larak bitirmişlerdir. 

Kuleli hendbolde da birinci cldu ftıiiı ın cephesi koyu bir karan Jga go retile bü'ıu··n 'k' . k t od 1 d Fazıl ilc çarpısarak sakatıandı ve o -
ltıüştü . ı ıncı a a arı aran ı ve ...._ 

Çıktık · Yava§ y.vai rnerdivenlerı hiç bir şey bulunamadı. yunu terketti. ud taraf da gol atama._ Şeref stadında Kuleli ile Deniz Li • 
.. ın.ı · Rıdvan Sadun.lı en önde idi. Ka- 1 S k . . dıl·ca sertleşiyor. Bir müddet sonra sesi arasmda yapılan hendbol maçını 
ı.. ll Ziline ı t hafif . ·ı·ı· . 't'l er arnıser merakla merdıven başına F"kr t tek gi d' f k t to ll 
"lt aye • ışı ı ır ı.şı ı mez k d ı · A ı e rar r ı, a a pa ıyor... Kuleli takımı 9.3 kazanaraök Askeri Li-ı. Şekildie '--stı Akabı'nde t'f'" 'de tclA"' a ar ge mış olan Necla hanıma seslen _ F .A. • 1 . , ___ . tl h. 
""fak ua . !lr.:rı a:.-- di· ener mwıacım en e~rıye e asım seler hendbol şampiyonu olmuştur. 
ften· at hafif ayak Rı6leri duyduk. An -ı · . . ''an sahasında oynadıklan bu devre~e A k 'Id 1 
lçeti. tn ~el:ktrili yakılınadan kapı açıldı. - K~rk:cak bır ~ey yok. ~erıf savuş- kateye t~hlike olabilecek bir pozisyona '1 ara ŞI maç ari 
~ı Stizuidük ve orada antredc ge~ lik muş. Sız lutfen aşagıda Leyla hanımla ı · d'kl · ...4;t t d kl · · Ankara 17 (Hususi) - Bugu" n An-Yil! • · t ah . . . ~n erne ı erı ve -ı.... a ama ı arı ıçın 
~ etierne iki kadın, Leyla hanımla ıs ır at edınız. Bıraz sonra yanınıza ti 1 d 1 v b' · · d o o kara şHd maçlarma başlanmış, 4 maç 
~laYı bulduk geJecnğiz. Elektrikleri yakabilirsiniz. nbee .cbe 8

1
.Akml a h1.~:· be ldırıncı evre • ~ 

Q · • ra er ı e ıı.ttm u u. yaıpılmışiır. Maçlarda Gençle~birlig.i 
baı · ~ç k~ titrek bir sesle ve bir fısıltı Hıç bir şeyden haberleri .)lrnıyan aşcı İkinci devre Galatasarayı 3-0, Masık-espor Fabri • 

ln<fıe: kadınla hao:tabakıcı~'1 ve orta ~izrnetçisi- FeM1' - Yugoılavya maçında iki kagu" cünü 3.1, Harbiye Güneşi 12.0, 
...., lı n· .-.lo ı 11 d k Sr.la..t1anan Fikret oynamıyor. Fe - k ~ 'lele f(ikür gelebildiniz, dedi. Kor- 1 vua arına yo a ı tan sonra üçümüz oyuncu çarpııır ·en Demirspor Birliksporu 2-1 yenmişler • 

'• an ÖleceLt'k Yuk d b' . tekrar camlı kapılı odaya girdik. Rıdvan fnerl·bahc;: bi:incil devredeh?.lduğut gibbi iahadan 2.1 mag~lubiyetle ayrıldı. dir. 
,,ecd . .. ı ... arı a ırı var ... Sadullah ki t b' d h aza muessır o arnıyan ucum ec:e • F L-L ş: .. 1: 
•k etııı. odl81llda ... s..n saçıı bir a - c masaya ya a~ ı ve ır en ay- "" ener-çe ııop.l Istanbul n"lntakasl '"l·naslnr 
~... ret1e seslendi: büslerinde bulunuyor. Çok sert oynı- y 

1 
F ·\...-\... d '' ll 

"d f h h ugos avya - eneruuuçe maçın an b "" d'k lta-t-- l Yazı m k' . . .. t" d b' k yan Yugoslav mu a aası emen er l F B tak d ş· 1 .. 1 ,__ egenme 1 k . \lln arı orada bırakarak kaıanhktn - • a ınesınm us ~n 12 ır me - h" . kred'' y 1 1 evve ener ımı a LŞ ı ı e .-r. 
llı~~Idoru geçtik. Merdfvenleri tırman - tııb var! İşte bu mükemmel! ucumu çıevırrne: ır. ugos av a - .şılaştt. Oldukça haraTetli oynanan ınü- fatanbul mıntakası önümüzdeki hafta ı. 
~ \>e ik ı H k'k t k" d rm vavaş, yavaş muntazam paslarla \... k F 

1
.1 . 3 2 lib' t'l çinde yeni tlralamış oldu~u Taksimdeki a_ 

Q!I.On Ül<:i kata 9Jktık. Bir koridorun a ı n en ma ·me e bir kağıd takılı ovn;un merkez sikletini Fener nısıf 'sa ~·ıal ad' ener ı erın - ga ıye ı • ne parttmana ~ınacaktır. 
lllz .e sıralarunı§ olan odalardan yal - duruyordu ve bu kağıd üzerinde bir ta - h kl tı;~ g" .. 1.. 10 tıce en ı. istanbul mıntakasınm oldukça vAs! bir 
'- bırıs· . kım ı dd asma na e L.ıt,;• oru uyor. uncu A d luh' Ka .. rtık ı ı kll ı ı fuıald -ı~ ınin kapısı camlı idi. Yarı ara - yazı ar mevcu u. d k'k d F 1 h' 1 f 'k'k na o ısar • ragum teşkilAt haline ııırm ş o an şe ç n m 
'~ı:ı duran bu kapıdan d.~arıya iıafif bir Rıdvan Sadullnh kağıdı makineden a ı a a ener a ey w me 0 an rı 1 İkinci küme maçlarından yalnız bir ve ihtiyaca k~tı bir mahal araması knd:.u 

ınlık k d Ü . d k' cezasını Yugoslav sag hafı 30 metre. . f t di d . . Im t Ol tablt hlçblr 4ey olamazdı. 
Ser ınzıyordu. !ı ar ~: .. zer~ e_-ı izleri ~ozmamak ü - den çok sıkı bir şütle gole cevirdi. Pek tanesı Şer.e s a n a )apı ış ı~.. - Evnlce Güne§ klübü binası üzerinde top_ 

\.. . koın;•nr ı'lerl a ... , ..... , bir tekme dar· 1 zere biiyuk bır dıkkat ve ıtina üe i:are - dukça çetın cerevan eden bu musaba- fik 1 t h kk k t · üzerine e ~11 _... UJ.Ul ı B'Z sonr~ Yu~oslav sol açığmın seri bir . · .. .. • . lana n r n a a u e memesı · · -
tı t>lten kapıyı ardına kadar açtı. Tabanca- ~e~ e?.iyo~du. K~ğıd. mas~~a . s~rild. i_ ve k .1 t 1 t - . . k kada Anadoluhısar, Karagumruğü 3.2 aa.sen elden knçırılm~ olan bu binanın ye_ 
~ttik de idt Üç-Jmüz birden ıçeri hücum uçumuz bırden uzerıne eğıldık. Ingılız - ~ ını ı e .

1
°r tra ge;n opk s;~. ıçın . a. ma~lub etmiştir. rıne son günlerde bazı araştırmalar yapıi -

dıtı · Oda bombostu ve tek penceresi ar- ce idi. Altında Vasko dö Goma imzası d~ v2urou~
1 e x..ı:b{rar .cnetr d~' csın~ ,gır - Yedikule Gençlerbirliği - Barutgtidi m14 Te nihayet -:r:_akslmde bir ~partım~~- sp~r 

il 1·ad -.ı b ı ( d ) d" b ı ı. - ma!! u vaZJve e U!'len rener. B k k" B t .. .. h d t .. Ierlml .... için munaslb ve müsa!d rrörulmua "' ar ıı""k dunı,ordu. u unuyor ve ma am ıye aş ama _ . . ~ . · gu ~ asın yapı ..., b .. 

Serk . _..,. .J sınd"n Ley·1aA hanıma h 't b , 
1 1 

bahçe Rrtık ,gelışı. güzel bır oyun la ça- ~a · ır oy aTu cu s a - ve 140 Hra a.ylıkla konturat yapılmı~tır. 
oın•a~- avağ""' yer'" vur"'rak· " A ı a en ;, azı mı c: lan mac.ta Yedikule Gençlerbirligı·. ta • ...ltıh~-Pllf spor'.arı b!r tarafa bırnk"rnk. a_ ....... 'l' '"='-. - ... ı '"' <> • bir mt:!ktub old [u a ı ı d :.- balıyor. Bir kaç fırsat va1ı:alıyan for • ... - " 

b~tit ,_uuu ... Hay Allah belcisını \ersın, R d S d ul~ah n aşııyolr u. .. veJ hattı Fikretin voklu?ftı vüziinden kımı, Barutgücünü 8 - 3 mağlfıb et • ıab\ldl~lne btiro Işlerine ehemmlyet veril -
"'<ıçın , . ı van a u • şu satır arı tercume v mistir. ınekte oldu~u fU günlerde, spor klübler!ml-

fı l.f. dıye bağırdı. etti: müessır olamamaktadır. Yugo.c;lııvl.ar f . b h . 1• k k zin ne büyük sıkıntılar !çinde yaşamakta 
Uı:ıu~erellin yanında bir masa varch. cMadam: bir gün evvel çok sıkr bir maç cıkar • e nar a çenı n sotta oş u su olduklarını da unutmamak lazımdır. 
,._ll.ı" e Ye,il abajurlu küçük bir 'amba Bu kadar ğ tl d h.1 • d b' malarına rağmen bugün de şavanı hay ~önl!k geçti Knpa!ı bir salonu bulunmıyan, hatta so -
ı. .. : ,ordu M d b d b k a ır şar ar a ı Jn e ır · . " nunda müsabakasını ördek avı yapar glbl 
~~e~n ;Ördü.n:.~ ~ un an ka~ ·a . sila- kadınla karşılaşmış olduğuma çok mü - ret bir enerji ile ovnuvorlar. Ovun Fenerbahçe .k1übüı atleti1...m şubesi berbad ve çamurıu sahalarda oynıyan, sıcaıc 
"'lt . • gumuz yazı ma ınesı e 'f" ş cak sert cerevan edivor. Bir carptsma- , __ ._ k 
~~~ lrigara tabla b lun d T bl teessı ım. imdiye kadar yaptıklarım - tsrafından hazırlanan SOl\~ oşusu duşa viicudünü henüz alıştıramam~ bulu -
' ---aJı:ıınu., b' :" u b' u~or .t .a aya dan hiç bir nedamet duymuyorurn. Fa _ da sall:atlanan Cihad çıkarak yerine dün Fener stadı ile Moda arasındaki nan ııporcularımızın bu acıklı ve hayatıarı 
ı.. ~ariu h~·~ar~ k~ ~~ı ~ sıgara -,kat bundan evvelkiler gibi sizi de öl - Hüsamettin girdi. Yugoslav1arın bü • 6 kilometrelik yol üzerinde yapıldı. pahasına ııarfetti_kl~ri_ mesai lle bu ışın mü-
~ataı- ı. ...... diıkved'o u ırktumdan çı- dürrneğe mecbur kalırsam "'mı·n olun ha- yük gayreti karşısında Fenerliler mU- B' k kl'"bl . . . b'l' . b' tenaslb olması duşunülrneli ldl. 
"'Cl"" ~ 1\""' en me yanma a evam 1 t _ .o ırço u erımızın 1 mmıyen ır sırçok klüblerlm.lzln İstanbul clhetıncl\ 
L ""l'dı.ı Deın k n.alr .. b lk' d ya ımın sonuna kadar mutee-ssir alaca - dafaaya çekildiler. Bu şekilde devam sebeb1e alAkadar olmadıkları bu mUsa toplanmı' olmaları da ınıntakanın Taksım 
-.,d ı. · e ~ az once, e ı e ğ G" 1 · · ka b" .. eden O\,•ttn hava iY. ice karardıgvı bir kll 
M... al\ika ~ 1 b b d b ım. ıoz erını n urıumüş bir haydud bnka, biiyük bir sessizlik içinde ve mun g1bl oldukça uzak ve sapa bir yere na do_ 
-"~ ot ve u masanın a~m a ı- d • 'J' B'IAk' b' "ıra .la bfttı' ve Ytl""'Slavlar 2 O galı'bı' b" ı t tm 1 Utuyord egı ırn. ı cı ıs ır haydud ~etesile 1854 ;:, u ı-."· - • tazam bir şekilde yapıldı. layıs!le :ı.yrı ır me.'>e e or aya ıı ış o a -

SSerkOlrıiae u. k kl t den kalmış eski bir hesabı gören bır maz yetle sahadan ayrıldılar. İki üç klüb atıeti arasında cereyan caktır. 
ı" r açı pencereye y:ı aş ı. ı H kA Yugosla•"•a·. Lovrı'ç _ Anc"'lkovı·ç • Klüb ldarecller1m1rln birer 1• adamı ol-

\t ''1 dıtarı- tt p b umum. i ayeyi polisten öğrenmiş olıı- v' - ~ etmiş olan dünkü müsaba'ka Kadıköy y a 8Ql- ,~ uza ı. encere ınanın Stf'lkiç _ Atanaskovic,, Broçiç, Çiriç • duklnrını nazarı ltıcara alarak daha mer-
L.. "'ağa d(l ph · · b d caksınız. Onların sordukları suali ben de ile Moda yolunun en çapra~ık sokak • lteıl bir yerde bir bina bulunma..ın çok ça _ ~ll k şen yan ce esını oy an k · Sovi~, Bakar, Petroviç, Donovatz, Per-
"'Yl~ k~~lı!-n bir ballrona bakıyord~. te rar ay~vım: - larını dolaşmak suretile Fener stadın- yanı nrzu Id!. Fakat gene de yenı binanın 
~ b 1 ikınci kattaki bütün odalardan - Mavı elmas nerede? lir.... da yapılan bir turla nihayet bulmuş • hayırlı ı~ıere sahne olmasını t~mennı cde -
~ne~ kona 91kmak kabildi. ~erkomiser Onları atıattığınız gibi be~i de atlat - Fenerbahçe: Cihad • Fazıl. Lcbib - tur. riz. Ö!\tER RESiM 

~nı· eden halkona at\adı. Biz de ken _

1

maya çalışmayınız! Size karşı hiç bir Ömer, Esad, Havati. K. Fikret, Basri; Mukav€met kosularının en emektar lnni•terP.de lig maçları 
ı~.- ı.~ k d MeHh, Rebii; Fikret.. h d ıt d ~ Ib "'1D ettik. Mevoud odalardan yal in uymuyorum. Bu aileye sonradan atleti Rıza Maksud un ra at ve mo ern Harb devre.sl Ug maçları namı a ın u ya-
•· ll ,._ Hakem: Adnan Akın. .. b k 20 58 . ı ı ı· tlt 1 ı ayrı on rrup .""'lll1,., -. evvel içinde bulunduğumuz 0 •

1 
intisa b etmi~siniz. Kendinize .) azık eder- gidisile nihayetlenen musa .a a . .., pı r.n ng ere maç arı ayr 

\. 11 •• halk · · 1\f. T. Ö. 1 b d k d'l arru;ında muntazaman devam etmekted.r. ~.~on k ona kapısı yoktu. Bes tane sınız. dakika cribi güze ir zaman a ate ı -
~ • DU 1 d'"" 1 A grupunda ilk maç: ~ ~ tey}~ısı a:ıydık hepsi kapalı ıdi. Bi- Mavi elmastan a-taberdarsınız ve nerc- R J3P1 an ·ger nıac ar mic; ve gene ta·nınmış atletlerimizden Arsenal !le Mıllw3ll arasında yapılmıştır. 
lt li aşcı k hanımın oldul'una göre diğer - de olduğunu herhalde biliyorsunuz. Bu- Galatasaray • Beyoğluspor Hiiı::eyin ikinci olmuştur. iık devreyi 3.1 ma~lfıb bittren lig Uderl 

haııı adının, orta hizmetçis;:ıirı, Nec nu size isbat edeceğim. İnkar yeluna sap- Tak-.::im stadında sabahleyin Galn • BnlkRn krosn icin c:imdilil{ R:za· Mak Arsennl. lk!ncl devrede Mkimlyetı ele alarak 
~~a~aı·tını~. Yattıklan odaların kapıları mayınız. Sizden evvel ayni ış· i yapı:ın'.a - 1 B wı t k 1 k suddan baska göz tutan bir at!cte ras - lk! ""01 yapmak .suretııe beraberııgı temin et.. .. ,~ "' oır od - tasaray cı , eyog.uspor a ım rm ar. mıştir. 
~ Reıi anın da boş bulunması 1a- rm akıbetierini düfiÜni.inüz. Onlar inkar şılaştılnr. Bir gi.in evvelden hayli yor~ gelmediirimizi sövlemek acı olmakla Ar~enaı 6 maçda 

10 
puvanla en baştadır. 

&~etı::l'd~. Scrkomiser halkonun en 
1 
ettiler ve cezalarını buldular. gun \'e eksik olan Galatasaray takımı beraber bir hakika-ttir. Mil!;vall 5 puvanıa seklzincldlr. 

aıdel'ek oradan harkmak su - (Arkası var) güzel oynıyan Beyoğluspor karşısında Diğer mıntakalarda hazırlanan mu - Maçta 15000 kl.fl bulunmuştur 
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• • n ıçı Milli Şef Ankaraya 
hareket etti 

Finl r 176 Rus 
iğt·_. am ,. . 

e ·c ' (BQ4tatcıfı ı inci sayfada) _ . (~~fı 1 fııci mt~fadcı} lkendilerini erkekten üstün gönnek ~ 
Milli Şefimiz Devlet Demiryollan ~ter~. Bır çoklarm.a ~ oldıı- bir hataya dii.şmiişlerdir. Gözleri dışat 

'(BCZ§ta.rafı 1 inci ıa.ytada.) Helsinki elçisi Henry Mac Grady Eell, ccr atölyesinde şereflerine verilen yüz gum ı~ ıdclliuııza yerden g~ğle Mid~r ~dır. İlıanet bir nevi moda haline ~~ 
[Gen nehri üzerinde taarruza geçmi~ • Finlandiya Z3yiatının hakikaten çok kişilik öğle ziyafetinde bulunduktan hak verıyoruıxı.._ K~~ınlara daım.a ha~ın dı. Kadınların zatlan cemiyeti teh • 
. ler·dir. Püskürtülen bu taarrurlar- top- az oldnğunu söylemiştir. Finlerin şim- sonra soo. zamanlarda işletrneğe açılan muamele etmelı, yuz verme.melı.. zn·a eder. Her şeyden evvel vasfı iyi bir jll. 

ku li dıını ı ·-~.: d t""l . . rek _ 1 kadım kendisile müsavi tutan erkek so- olan kadm.Ianmızın bu yeni temayüJlel'lt 
ÇUlıun vvet · yar i e W~Aviye edi diye kadar 2 bin zayiat vermelerine mu mo ern cer a o yesını geze mıcuue- nunıda ~ --.ı..L A mıd . . • ad ll. d 15 16 A 30 k •..• b düstr'l h 1-· j yanmgaa uw;ıuı..U ur. Be.n.ım aı- ış hayatına k~rcoı a(i,terdikleri se.ınP 
ıyor u. ve ~nun~eı:ve.lde- ka-bil Ruslar en az 25 bin zayiat ver - e.ımııın u en ı eşme am~ın bi.. . -:-r ~ . .. .. ıarıts 
tan~ zırhlı tank tahrib edilml§tır. mişlerdir. yakında·n tetkik etmişlerdir. Ben 1 _ . hakıkaten tehlikelıdır. Butün yuva ~r ~ 

~ ş h" ba k takl la .. 1 .. d.. o dukça yüksek bir meye mensu- yıkı\masmda bunlan p:ı,.,.. .... ....... _a. go 
ı 3 tabur imha ecliJdi Çok çabuk bombardıman ve muha. e ır, yra ve ar sus u ur. bum; zengin sayılınm. O t qlı - - - -~ .~,-}all bit 

1 •·S.ırk hududmıda•, dr-.. n. Ladoga rebe tayyaresı· ile mühimm" at yetist. 1• • Hava çok güzeldir. Halk Reisicümhu - · · . . r_a Y yım. mek mümkündur. Biraz ta.hsili 0 
~......... Dıncım, sıhhatim yenndedı.r. U~ktan kadın· 

g0lünün en yakın şiınal mıntakuın • rildiği takdirde Finler uzun müddet rumuzu görmek :için sokaklan doldur. aluabamız olan bir ailenin g\Uelce bir - Daha olmazsa ·eter daktiloluk ya. 
da taarruzlanna devam etmektedir. Bu mukavemet edebileceklerdir. maktadı~: . . . • ~A-A) kızı vardı. Bana vermeji akıllanna koy- pamn! gı 
\ aarruzlar püSkürtühn~tür. Leumola• Mar~al Mannerheim'in vıe hükU - Cumhurretsının takdirten muşlar, ne yaptılar, ne etüler emelleri _ Di t...: ~- ınııııt 
. d .. d "" ~-l.. • h t S f7 (AA) R .... h İs- yor. ~eve tercih eden kauu• . 
cıvann a uç uşman ~urunu ım a e metin orduyn itimadlan tamdır ve a - ıvR~ · · - eısıcum ur ne nail oldular. Peki, demeğe mecbur ol- b" mahliiktur Onl b "nhimakıerı ~ 
tik. Kıtaatımız, Talvajaervfye doğru ce le silah gönderildiği takdirde Fin _ met İnönü, Erzurumdan Sıvasa avde - dum, evlendik Eli yüzü düzgün. biraz ~··nı ek · .:Be u ~ aıdiile· 
ilerlemektedir. Bütün gün, Aglajerviı lAndiyanııı kurtulabileceğim bildir - tinde mühendisierimize karşı duydu • da ta.hsili o.duğu için önceleri, bu za _ tm 

0 
em zarunl ~ • ·n. nmecı~-e&ııı-

t k d "dd tl' uh bel w t kd" h" I · · · t ··d·· ·· S ı en sonra ev enmege cesaret ~ ~ mın a ·nsı~ ~ ŞI e ı m are er ce. mektPdirler. · gu a ~r ~ ennı ın~aa mu uru ... un. mana kadar, bu kızca~zı niye ihmal et- Çünkü bugünkü kadın. dünkü kadB! Jll 

reyan ctmış~~~: _ . . Seri hücmn 1tollnn . .. . guya atıdekı tarzda üade buyurmuş - ti0: diye pişman da oldum. Beni mes'ud ziyetli değildir. Aksine çok ırusurıuduf· 
.. La~oga .. golu uzennde, b~r bat~~a, Hıclsinki 17 (A.A.) - Fınlanclıva lardtr. . .. ,. . ı ediyordu. Biliyorum ki, evlensem, yiıvam çabult ~ 

dun,_ uç duşman ta~ını tahnb etmış~ır. yüksek kumandanlığı, birçok müsta • F.ı:zurum demı~olu guzergahını :~- Fakat kadın her şeyden hevesini ça _ lolacaktır. Zira, •bugünkli kadının te'!IC• 
~enız~e yalnız sa~ıl rn~hafız gemıle- kil rnHfrezeleri ihtiva eden ve tank • mal~en sonra tctki~ etmek _ba_na haK.ı-

1 
b~k alıyor. Yavaş yavaş o eski uysal, söz kisi ile kaprislerile her erkek mücadr;r 

rı _tanl•yet saTfctm~~lerdır. Havada, 1~ lnrla rnücehhez hususf seri hücum kol- ki bır zevk .v~ sevınç v;rrı:ıştır.. . ~~ler, hu~ma suyuma gıden_ka.:ım de-federnez. Mağrubiyeti kabul etmek iSC Jı 
l~:ınunuevvelde,, duşmaı: t?yyarelen, lan ihd,a.s etm;ştir. Bun1ann vazifec:i, 1~c.'11l .. eketimız, um~ı:ıı bunyesı ıti - , ~ışmeğe yu~ ~~tu. H_erkesın tu~l~ tabıa- erkeğin yapabileceği bir iş değildlP ,_j 

bılhassa Petsamoda ve şunali Lapon - Sovyetlerin tayryarelerle Helsinki ci • banle arızchdır. Bızım rnemlekette ı vardır. Sınırone gıden şeylerı ınadına Nuri y (Ad . · nelruv 
d 1 I · d"f h I f "I · · amaç rcs.nın ya a uçuş ar ya'Pmışlar ve birkaç bom vanna asker getirmekrine miıni olmak yaman şımen ı er at an en a emı • yapıyor, benı ihmal ediyor, inadcılık b:r utemiyor): , . 

ba atmışladır. Hava kuvvetlerimiz çok tır. Fin1andi)"3nın diğer merkezlerin- nin da;_ma dikkatini eelbedecek eser - çok ahvalde de tahammül edi.mez uka - cErkeklerin dörde kadar 'karı aJdılt • 
faaliyet göstermiş ve cephe yakinin • de de buna mürnasil kollar ihdas edi • ler olmuştur. Gcyve - Karaköy pnr - lalık ediyordu. Tahsili iyi demiştim. Ben n devirlerde kendisini mes'ud hissedel 
de, 7.ırJW Rus tank kafilesini bombar- lecektir. caları eskiden takdirle seyredilirdi. de cahil sayılmam. Ondan daha faz.ln kadının, bugün kendilerıne insanlık b 
dıın.m etmiştir. Finle:r yardım beldiyorlar Toros güzcr~ahı yalnız bizde değil, bü tahsilim v~ .. fakat her ~yde bir bilgiç- kı veren erkeklere hücum etmesi kB~ ' 
Fin Reisicümlıuru • yanlım 'bt:kliyor Lonc1ra 17 (A.A.) _ Eski İngiliz el- tün dünyada seçme fen eserlerinden lik taslamağa, u.kalalık etrneğe başlama- gülünç ve nankörcc bir hareket o~ 

Hel.sinki 17 (A.A.) -Finlandiya cüm cilerinden olup 1918 senesinde Iı'in • sayıld~. sını affedemediın. Bunu ihtar etti~im za sanıyorum. ııır 
hurreisi, öğleden sonra radyoda söyle - lAndivada İngilterenin mümessili sı _ CümhuTiyette açtığımiz gfrzcrgah - manlar, küstahln§ıyor: Kadınlar bizimle müsnvi hukuka ıl' 
diği bir mıtukta, Finlandiyanın, MPlet - fatile. İngiltere namına FinUındivanm lar hep birbirinden zor ve birbirinden - Ben de senin kadar okudum. Ka - lik bulunuyorlar. Fakat bu hiç bir zaıtl et' 
ler Ccmiyeti karan karşısında, bıı.ştan - istiklfılini tanımı~ olan Henry Bell, kıymetli olmu~tur. S:ımsun - Sıvas hat dın erkek müsavidir! gibi saçma sapan onların bize televvuk etmelerini i~b diJ' 
başa son derece memnuniyet duyduğu - dün HC'lsinki'den buraya gelmi~ ve Fin tı mühendisler'miz için iftihar oluna- cevablar veriyordu. tirmez. Bilakis kadın daima crke~ın ~ 
nu ve Cenevrede temsil edilen devletle- lAnrl'v 2mn 'h"Urtan1ması matlüb ise cak b;r eserdir. Malatya güzergahı bH Ta:hsili ne olursa olsun bir kadının ko- nunda olduğunu düşünmelidir. J3etl )d· 
ı-in, kendisine "'ardım irin ittihaz ede - hac;t-"' E rr • "..J· • h d d" casının idaresi altında yac:amağa ve fi - bı"lcül'YiTn 1·yı· duşun" ·· an b;,. kadın bU bB .,tf 

J , mümkün olduf.u kadar sürai1e bu mem n r.ı-.anı va-uısı er yer e na 1r '$ 5~...., ~ .. 

cekleri tedbirleri itimadla beklediğini lekete silah ve levazım ı!Öndennek su- savılacAk eserlerle doludur. Erzurum kirlerini kabul etmeğe m~bur olduğu - kati kabul etmekle daha çok kadınlılc ı . 
söylemiştir. -f"J d d'lmesi 1" ld w güzernahı ise çetin olmakta sınat te nu bcyhude yere anlatmaga çalıştım. ki duyar. Hislerine pehlivan yapılı ~ıd ı~ı e var ım e 1 azım o ugunu .., • . . 'IP. 

Cüm!hurreisi demiştir ki: .. J •• • sislc>rin~n her ceşı"dden pek ziyade bu- Bana evvela bır kedi kadar uysal ve hıslar arzulayan, gcnia omuzlu, P~s • 
B . !:OV emı~ır. k - - k b · ....,.. J> 

c ıze yardım etmek için yapı'acak re- b ·· lealan lunmasında diğer bütün hatlanmızdan yumuşa gorunen arım, enı avucunun kuvvetli şahıslara meyil gösteren . cr 
gane şey, mücadeleyi iyi bir neticeye e _ Fransız mat uetının ~ut üstündür. içine aldıktan sonra şirretleşmek istiyor- dınların. maddi sahaya avdct edincek if" 
riştirmemiz için elzem olan malzemeyi Paris 17 (A.A.) - Hava Sano::a Boğ-azının bilhassa Atma ve du. Buna tahammül edemezdim. İşi a - keklerin üstünde •bir mevki kazanlll8 -~ 
t · tm k · M""d f dil ek Matbunt hülfısası: ' · tt k ttı. Haı...- · l d ··ıe fll "" emın e e tır. u a aa e ec bir Bu sabıı.hkl gazetelerin başhen tefslrat mev Pincen boğazının in~aatı, fen kudre- zı ı 93. _azı • Ut:rım 0 ma an ° ye temeleri gene kendi zayıf tarafları 10 • 
#ıruıtürü ve bir medeniyeti olan bütün zuu Flnlertn muknvemeti ve Graf Spee•nınttinin ve insan azminin nadir eserleri benye gıtmege başladı. Sordu~um za - taya koyar Bütün ocakları kadın ~ıdit· 
devletler bize yardun etmekle onları m~- Montevideo'da uzayan lkametfdir. Gazete - ol<Jrak temao::a olunmalta değer. zaman: yor. Sebebi de kendisini bilıncllle::ı dJt• 
daf::ıa etmiş olacaklardır.• terin ekserlsl Hel.slnk:lden ve Finlandlyaya Ti' 1 •• h d" 1 . • ff ki tl . - Hesab verrneğe mecbur değilim. Kaduı tahakküm altında yaşa:ınalı • 

kom§u olan memlekeUerden alınan haberle- ıBr.c m, n e~ tc: ek:rırun muva a ye c_r• h ı k"b d "lı" f ce Askerlere hitab ta d ı · Merak edip, şüp e.enen ta ı e er, gı ı Fazla yu"'z veril-en kadınlar maaıesc . .4 re göre, kahraman Finldndiya ordusunun un:ıarı gorme va n aş arım ıçın jleflo" 
Sonra Cümhurreisi orduya, şefiere ve toprağını kar~ kar~ müdatan ettiğini gö:+- yük<>ck iftihar vesilesi.dir. Bunlan tetkik cevablar verme~e başladı. 1 miyetin düzenini bozdukları gibi. ' 

askerlere hitaben şöyle demiştir: teriyorlar. etmek mühendis!er için ciddi istifade • Hayatun zindan olmu1tu. Nihayet mü için fena ıbir i.mtisal nümunesi de olııt' 
Ccsaretinizden, fedakArhğınızdaıı. kah Ma.tın gazete.ıılnde Jean Fabry, Sovyet _ mevzuudur. Mühendislik ede'fıiyatımız nakaşalar, gürültüJer, patırdılar bizi hu- lar. ~ 

ramanlığimzdan dolayı sizlere teşekkür !erir. hıu-b san'atına dkıf olniadıklannı, Kı.. bu eserleri bütün dünya fen alemine cc _ kuk mahkemesinin önüne kadar sürük - Ben şunu bilir şunu söylerilll· J{n 
ederim. zılordunun şevk ve müsaraattnn mahrum . . .. ledi b 1 1. 1 kle yııtıf 

bulundu~unu ve R\13 IL!kerlerinln mükem- saretle tanıtabıhr. Erzurum hattında bii- · daima kadınlığını i me ı, er cc ııilt 
Ruslann znyiatı: 40 bin ölU e~ tü · ff k" Tü kl ddi Şimdi gelin de §U kadınlara inanın ve mamalıdır. Ve bı'lhas.,.,. erkel'Ye karŞI ..d mel h:lrbeden FinlO.ndlyalılarla muharebe et n ış ve muva a ıyet r ere ai r. 1 .... 6 r 

Stokh-olm 17 (A.A) - Niga Dagligt mefc t~-...slim olmn~ tercih ett.ıklerlni yazı - Sennııyeyi, istikşaf, inşaat ve yüksek yuvnyı onlann yıktığından şüphe edin! metini eksiltmemelidir. Böyle oıı.ırsıı 
Ailemanda gazetesinin Finlandiyadaki yor. :fennr nezareti, her nevi inşaat için lazım Daima yuvalllll yıkılmasına sebeb ol.m vayı zelzele bile yıkarnaz.» 
muhabiri, Rus ordusundan en az ~0.000 Fabry, Stalin kıt.aatmm en cesaret Jruıcı olan işeileri Türkler temin etmiştir. Di- kadındır. Buna da, haddini bilmediği i - f k 1 bl . 
askerin öldüğünü, fazla olarak, yüz bin bir iaşe tecrübesı yaptıklarını, iyi bir laşe yebilirim ki şimendifer inşaatında Türk çin sebebiyet vermektedir.. ıyucu ara ceva ar. J l • 
askerin azası donduğunu' haber vennek- zabmnın btr sıyul tam.~Rrden daha mü - ··h d" r1.~ tı 1 ·h u tmeğ e C~il Ataman (Ankara): eAnkara Yeni1ehirde Bay Be r 

hbn olduğunu acı ~ lle öirenmekte ol- mu en ıs ıe;ı er mese eyı a e e sa- cAçmtcı oldu,..,'"'UZ anketi merakla ıa- ,t 
tedir. Toprak donmuş olduğu için bin - duklamıı VoroşUof ordularının Aciz diye lahiyet imtihamru Erzurwn hattında ver -s &uı. yer . fB}ı. 
lcrce ölüyü gömmek imkansız!ı~, ilkba- ba~ırma~n başlndıklannı ve malzeme ve miştir. Her meslek gibi, mUhendislik te kib ediyorum. Bu anketle de ben bir - Cevabmızı çok be~endık. · t• ' 
harda, korkunç salgın hastalıklar çıkma- mühimmat tıkdamndan ÇQk müşküHI.tta ol~ ancak en yüksek eser meydana getir _ memleket meselesi üzerinde durd~nuz ne.şrl imktuısızlı~nı da söylemek iS.tı• • 
sı E""ldişesini uyandırıyor. dutlnnnı bildiriyor. dikten sonra olgunluk imilhanını vermiş kanaatindeyim. Bo;1anmaların çoğalma - rim. Pek mddetli yazmışsınız. BJrf!Z ,-;~d 

Finlandiya askerleri, memleketlerini "Mede iyetin intikamı, sayılır. Bu bakundan ~imendifer mühen- sı bir vakıadır. Buna kimin &ebeb oldu- fiflctmek niyetinde bulundum. J(Uyıı-1' 
iPtila edenlere karşı kin beslemelerine Almanyanın Flnlftndtyaya velevkl Maca - dislerimizi tebrik ederim. Kendilerine ğu münakaşa götürüı·se de. muhakkak kalmadı. Yeni baştan, dahn Jnsafll 
rağmen, SovyC't ordusu ümcrasının, efra- rlstan veyn İtalyadaA ııeısın, t.raruıit. olara~ kiılbt teşekkürlerimi bu beyanntla ifade olan bir ~ey var: Kadının umumiyetle ka rnanı:ı:ı rica edebilir miyim? CO· 
dı ölüme sürüklerneleri karŞlSında nefret geçen malzemeyi tevkit Için bu dakikayı seç tm k icrt · bahatli ollişu.. N1L - Sa • 
duvmaktachrlar. tı~nl kaydeden gazete diyor ld: c e erım. Eski kadınlar, kocalanna muti idiler. 1 

Httıer ataline hizmet ediyor. Hitler, tıpkı Mühendisliğin diğer şubelerindeki ar- Ingilizler Alman ın.a .~1• Fin'.andiya şimalinden gelen haber - Stallnln Polonyayı hııf!~erleditf gibl ·Fln - kada.şlara da kendi ihtısaslarının en yük Babaları kadar onları da sayarlardı. Es - J ısıı• 
lere göre, bn§kumandanlık Finlandiya - !Andiyııyı arkadan bançerllyor. Avrupa bu sek eserlerini tahakkuk ettirerek mühen· ki kadınlar mutekid idiler. Esk\ kndm - yüklü bir apon gem 
Sovyet hududunda kiin Tornea ehrinin Iki adamm ayni deterde olduklazını aıılı - disli.k seviyemizi her istikamette kemal lar, kıskanç, hasud de~ildi1er. Eski ka - erbest bırakt Iar ştl' 
tnhliyesi cmrini vermiştir. Sebebi, Pet- yacak ve Avrupa yürüye t.e.arruza knr§ı hep dın1ar, bir erkeğe ölünceye kadar bağla- S di b 
samo mıntakasında, ad'edçe çok a~~ı o- birlikte nyaklanacak mı? derecesine yükseltmelerini isterim. nırlardı. Şimdikilerde bunlardan hiç bi- Lon~~a 1 1 (A.A.) - İk:~U, J1l~ 
ı F . 1 d" k t k h be Petıt Par!sien gazetesinde Charles Mo - Kayseride rı· olmadıg~ı ı·çın· aile yuvaları da ..r.rük nezare.ı, Alman emtiası yu .• ,, oıır 
an • ın an ıya ı natına arşı ar - r1 F!nHI. dl kahta üd r Ka . 17 (A.A) M'llt Ş f' . . ':r... ı.... ,,,"". 

den Sovyet kıt'alannın daha ilt>riye git- o.e, • n yanın manca m a a~ - yserı . : - . ı. c ~mızm temeller üzerine bina ediliyor ve çabuk ban<iıralı Sanyomaru vaı.Purw· rl<eılıY 
. . . .d. t F" 1 d' . sın:ı.dn bahsederek, P'!nlerln tarihin en gü - Kayseriye te.şrıflerıne ıntızar edıliyor. ço-ku .. yor. Kadın etrafında gördür..:Jnü yap leden sonra, Downs ~ontrol .. 01~ "'eılli' 

melerı ihtımah ır. sveç - ın an ıya şı· zel sayfala.nnd:ın blr1n1 yazmak üzere ol _ h' b ·· b tl ha t b b 6 ' - kıi ~ 
malinden gelen külliyetli mülteciyi ba - durdarını bildiriyor ve: Bu sayfa cmedeni _ Şekllr 

1 
u ;unase e ~ kl ş ~n 8.~'\ ay.- mak ist€r. Kocasının hali ve vakti müsa- ce serbest bırakıldıgını, çun z71'ıf 

nndırmağa hazır'anıyor. ,etin lntıkami:D adını alabilecek olan lik ra ara onan,mış, .. ~. ara . ~" .enmış id de~ilse sızlanır, so~ur. Az bir gelire deki Alman menşeli m:U_:ırın,miŞ 11-ııJY 
F. 1 176 t k ·~ .-U.:J full te§kll etmektedir, diyor. bulunuyor. Ha~ buyuk bır ıştıyakla katlanmaz. Evvel~ razı oldu~u halde son rinisaniden evvel bedeli odell 
ın er an ı5 •• nam çı,u er f Milli. Ş f' . bekl k' d" 5 

Hels!nki 17 (A.A.) _Yan resmt bir ngiltere Finlindiyaya kredi açıyor e ını erne .e ır. radan azımsar. Kocalannı saymazlar, lar olduğu:ı-u bildinnektedir· 
kaynaktan haber verildiğine göre, Fin- Londra ~7 CA.A.) - Londranın slyast me- Ankaraya hareket 
landiva1ılar, muhasematm ba.şlangıcın hatlllnde Ingll~renlD Finlftndiya taratından Sıvns 17 (A.A.) - Reisicümhur İs - ı İstanbul Belediyesi İlanlan 
d b .'J76t k··ı· ~·ıro· b~te~~m~~~~~a~~ ~ın~t~~ü~~n~~~n~~~ - !.-------------------·-------~-an en Ml ıg marn ~uuı~ e ır. alınabllmes1 için FlnlAndlyaya biiyük bir . . . 

Sovyet tebliği ~~ açmak niyetinde bulundu~ndan ıs _ duevınde tertib edılen danslı çayı ~e- İlk Muhammen 
Moskova 1 7 (A.A.) _ Sovyet tebli- rarla bahsedllmektedtr. · refJen1inn~lerdir. Pek neş'e1· geçen teırJnat bedeli fO~ 

ği: Şimal mmtakasında çay, akşam geç vakte kadar devam et - 405,00 ~oo.oo Sart hastalıklar mücadele merkezleri için lld adei tıa!Jl o&! 
Rus kıt'alan Murmansk ve Ukhta Helslntı 17 <A A.l - Sovyet t.ıt'alnrının miştir · alınması. l ştıl 

bölgelerinde ilerlemişlerdir. Diğer böl uzak ~mnlde, ehemmlyetll takviye kıt.'ala ~ Sıvas 17 (A.A.) - Reisicümhur İs- 227,18 3029,00 Haseki hastanesi için Katküt, eldlVim ve 10 kalem deva (P 
gelerde rnüsademclcr kaydcdiJmic:tir. rlle taıırruza r.eçtlklerl anlaşılmaktadır. met İnönününü harnil bulunan husu • alınması. Il1erl 

1 

Havanın muhalefeti! sebebile hava Norvcç kaynaklarından gelen haberler, si tren snat 23 te ~ehrimizden Anka _ s:>,09 16'7,80 Karııafaç müe.&<~esatı B•ız fabrikası ve so~ukhava maııze , 

f ı bu hususta, Flnll1ndiya haberlerlle tetabuk 

1

. ra va müteveccihen" hareket etmistir. lilzumu olan e~:yanın alınması. tsilpıs, 
an iyeti olmamıştır. etmcm~'ktedlr. Fınl"'ındlyalılar, bu mıntnka. · - - -- '\i 1 b atı I k d ~• 1 1 ı ayrı a~ılC e _,\J İlk teminat mlktarla.rlle tnhm n ed"" er yu arı :ı ya~ .. ı § er a)'T nd~ Y"v-;rııı * d • mühlm lsUhkamlar ln~a etmı,ıerdlr. A 1 •• • k ·ı b • ye konulmuştur. İhale 28/121939 Perşembe güntl s~nt 14 de daimt encüme 'l'9ııplıP' 

Moskova 17 (A.A.) -D. N. B. ajansı Şimal metr.leketleri ve y2rdım p ~anya, dmrlst~ .hı d ır caktır. Şartnameler Zabıt ve Muanieıa.t müdül"lü~ü kaleminde g6rülebU~~ ue tı1t1 
ibildiriyor: meselesi OıOny.:ı ev e ı 1 as temln:ıt mllkbuz veya mektublarlle ve 939 yılına ntd ticaret odası ve.sıkııl 

Leningrad askeri mıntaka!l erklnıhnr K h 17 (AA) şı 1 1 J.:: t. t • ihale günü muayyen saatte do.~l enetimende bulunmala.n. (10316) • • - open ng .. - .ma mem e·e - e mıyor 1 
biyesinin tebliği: lerinin FlnlAndlyaya askeri yardımda bu - Amsterdam 17 (A.A.) _ Almanya ve- - ı } eJet 

Sovyet kıt'a1,an dün Murman!k ve Uş- lunmaları için bazı Norveç gazettieri tara - .. .. . - . ' Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel ş etlll 
fınd:ı.n yapılan müracaat hakkında. yalnız lev çok küçuk bır mustakil Polonya dev-

ta istikametlerinde H eri hareketlerine de U M •• d •• ı- " .. d ,-. İsve<;, Norveç ve Danlmarkn hfikfimetle -ıl eti ihdas etmemek hususundaki rnaksa- m U M U Ur U gun en : usllllle 
vam etmişlerdir. Diğer istikametlerdc rlnln s:ılnhlyeU olctnj!u ve bu hfikümetıc- dı resmen tasdik etmektedir. BE'r1inde, 1 _ Muhammen bedeli W75 lira tutan 7000 M 3 okaljen açık eıc.snıme 
bfr kaç baskın hareketi ve keşif koH!m rln, a"lreri b:ıktmdan bıtarnr kalmak husu_ Polonya umuınl valiliğinin kat'i mahiye - tın s.lı!ıacaktır. ~ 
f:nal.lycti olmuştur. Salmijaervi köyünde sundaki noktnı nazariarında ısrar ettikleri ı ti haiz oldu~u ve Polonynlılarla Yahudi- 2 _ Muvakkat. teminat 275.63 liradır. cl )'ll tıP 
·nlandiyalılar, ric'at etmişler ve bütün teyid olunmakatdır. ı t h . d'l ğ" .. 1 kt d" B 3 - Eksutme 29/12/939 Cumn günn saat 15 oe Metro han binasının beşln O" 

INnalan yalonı!:)ar, evleri boc:a1tmışlar • National Ti1~'nde gazetesi, Danimarka • ı:>re,. a s~ e ı cce. ı soy enm~ c ır. u k ~ J.::t ,. ed 
"' nın bn vnzivPti muhafaza etm"sl, askeri ha. hükumetın merkczı Krakovidır. Ve Kra- topl::ınıcnk olan arttırma ve ekstltme om ~yonunda yapılacn. ır. t;edatl"' 

d•r. ı _ Bu işe aid şartnameler İdarenın Levazım müdürlü!ninden parasız ~ 
zırlı&ının mfıkemmeı olmamasından Ileri kovi, Varşova, Radam ve Lublin idari "tl 

Finlcrin YC Sovyetlrrin myiatı geldiğini. fakat iktısadi ve m:ıddi ynrdım merkcilerine bağlı olmnk üzere dört bnlr. uA~ ecllleD su 
Lo d ı 7 (J\ A ) B . k ·· · i 5 - iste.klilerln kanun! vesikalan ve nıuvakkat temlne.Uarlle •u n ra · · - r ~ac ,..un ıc n mı;'!Ple~l'lin bu.sbütün başka. olduğunu söy- mülhakatı vardır. En fazla miktarda ya-

.ı·· ·· 1 ı· '·lt ı kl di sant.te komisyonda hazır bulunmaları. d0:155t ınniltere..: e uonmuş o an nrt er~nin eme " r. h d" L bl' ı ı· ·ı kt" 
J ' u ı u ıne yer eş ırı ece . ır. 
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Sayfa 9 · 

"Son Posta, nın HikAyesi Matbuat hat1ralar1 •Son Posta• DlD tarihJ tefrikua: 86 

Yalanc1 Şahid 
(Baştara.jı 6 r.cı ı«yfada) 

lerinin suretlerini bize vermesine fo -
toğrafçıyı bir hayli para. mukabilinde ik
na ettik. Akşam resimleri Ebüzziyazade 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ~• .. nu~ Velidden evvel ben aldım ve diğer ar -
Refeı ı ıkad~ıarı odama toplıyarak onlara da 
Bu .• , y . zumsuz !kıskançlık ik,_vgalıın etmek dağıttım. Nasıl olsa posta sabahleyin var-

BINBiiDIREK 
lA TAK HANESI 

ka .. mektu~u aldıgın zaman ben bır sevdasına düşüyordun? dı~ için resimler evveHi. (Akşam) da çı-
ç gun için Is tanbuldan ayrılmış, Bur- ş· d' kacaktı. Diğerleri ise ertesi gün Ebüzzi -

saya git . 1 w B lk' d . d' ım ı de, ondan ayrılmıya karar ver. yazade ile beraber ncşredebileceklerdi. 
m ış o aca:gım. e ·ı e şım ı d' w· k S . B h ı 

~n bana k . . .. k' ıgın zaman, ızın emrayı da annesın. u suretle onun saba gazete eri arasın -
hak ızacak, ıkı gun sonra ı mu- den avırrn ... k k 1 • da da resimleri tek başına koyması im -eme . d 1 " anusuna apı ıyorsun. 
y esnasında senın yanın a o mı Bugüne k d . h kat k kanı kalmıyordu. tila in ikinci günü 

Yazan: Reşad Ekrem 

• 
1 

""~Ca'ğırn, S<>nin lehine şehadette bulun- rısrr.~·dı~ ba ark dsemn alı:ke d ıntal w a- Üstad, hepimizi atıattığı için ziyadesile 
;flJfYaca~ıma öfkeleneceksin; fakat beni muz u bana' b u h akkıar sedn~y ~ h lods ugu. memnun du ta biL biz bir araya geldiği - Zorb~ı1an Sultanahmed camii şe- rundaki'erin hepsi kalkt ı lar, Yahya E • 

et vı d h ' l"f .. .. 1 . u a ver ıgı a e sana miz zaman, hiç renk vermeden, bize re- rifindcdir. fstanbulun da ne ka -
1
1fendi, hükümdarın belindc>ki ibrişim peş-

" ' c anımın ı a ma soz sov ernı- b w · d' d tak d · k k t ı · ·ı· y .re h • ir sey söylemedim; belki de büvük sim vermcdigi için sızlanıyor, sıtem e ı- ar uygunsuz ımın an ıpten azı - ema ın ıncı ı saçagını, diğerleri de hü • 
' atta sana karşı duyduğum bunca hatn jc:]edim belki de buğünkü aile yorduk. Bu resimler ilk defa (Akşam) da ten kaçmı.şları varsa, sipahi kıyafetine kümdarın ayağını öpüp çekildiler. Yal • 

:ne]jk derin dostluk bile, beni mec. f . . ' . . ertesi gün de (Tevhidiefkar) la beraber girip bu zorbalara varırlar. '!Ocak düş - nız, Melek Ahmed nğa çekilirken; Mu _ 
Ur ed~miyor. aC'ıac-ında ıstemıyerek fena bır rol 0Y- bütün sabah gazetelerinde intişar etti, künüyüm, filan yerden Ulufem çalında rad: 
Bilrn h b' nad·m. Anca.'~{ buı:;ln yeni bir ha·ksızlık üstad meseleyi öğrendi$ zaman. tam bir derler, zorba ağalar da: cElem çelone. _ Silahtar agva ... Ku"ıak ver.'. .. • e:m atırında· mi? Bundan ır ay ~:.ki G b 

'"Vv"'} vanmana rnani olmak istiyorum Ref<>t. gazeteci olduğu için, kızmamı~ bil<~ s ayrctin izimdir, kazancımız sizin gibi Dedi ve: 
BÖzlerj Ya~ıhan€me gelmiş ve bana şu Aavır, Serorayı armesinden, annesini 00 oyunu çok beğendiğini söylemişti. şehbazların, Allah kerimdir, baba çor - _ Cümle sarayı hümayunum halkı, 

M soylemiştin: Se':"lradan avıramazsın· cünkü sen fena· Nusret Scıfa Coşkun ba.~ına kanaat edip yanımızda kalırsın:t hatta haremi hümayunumun kılıç ve ta-
ğu:u .uarnmer, bana karşı olan dostlu. bir koc-ı olduPı.ın kada~ .fena bir baba. ~·-··İ·s··t·.:·n··b··u·İ··~~~·~~~~··~~~~~~i·~·d~···- diyDüe~ekİsatat veb slidHih ve erzak verirler. banca kullanır kadınl:ırma varınca silah-
k · ıspat etmek zamanı geldi... Ben " n n :U a çarşı vr pazar açıl - lansın .. Ve sa-hile on aded top koysun _ 
..... a~hın:hın ayrılmıya karar verdim, sın da . .. Eğer kızını, ondan aynlamıya•. artınna haftası madı. Irz ehlı kapılarını sed ve men - lar ... Fitneciler yürüyüş ettiktc kapı ve 
·•ıa k cak kadar seviyorsan, onu ne babastn- Ulus:ıl Ekonomı ve Artırma haftası mn _ dettile~. ~a:ayi .ihümayun ka?ısına. üç duvarlara yapışmayınca ateş e'dilmesin, 
t\dec ~nı~ benim lehimde şehadet dan ne de annesinden mahrum et: o- nasPbetlle dün istanbul Kız Orta okulun_ def~ yuru~ş ettıler .. c Ava k dı:ranı ıs - amma yapışırıarsa ateş etsinler .. ayak di-
a e ·sin; bu sayede kızım Seroradan y fed kA I da blr mtisamere verilmiştir. terız .. :. ded .. ıler. cB.ug.un sab!edın .yarın vanı istediklerinde cbU"Ün sabredin, ya-Yl'ıhmyacagıy m. nun U!!J'una a ar ık ya-parak yuvanı b 

1 
ded k G _ 

1 
d h 

S bozma! Müsamereye İstıklM marşlle başlanm14 V! ceva verı ır:t ı · ece yagmur ı e a nna:t denilsin!. diye emir verdi 
ha enin bu sözlerine o dakikada çok talebeden blrl ekonomı ve arttırma mevzuu ğılmamıslardır. ~u sabah da yürüyüş o!~ Murad, ihtilal karşısında, lst~nbul hal-
~ \"l"et etmi~tim; çünkü evlendiğin .. Evet, sen fena bir babasm Refet; etrafında aUika uyandıran bir hltnbede bu ması n:ıuhtemeldir. kmın silAhlı bir yardımını temin edin -

gu~denberi haftad en aşağ bir defa cunkü kendi hayatının intizamsızlığına lunmuştur. Dedı. Murad: ciye kadar, vakit kazımmaktan başka ya-
~\iniz,. gı"tt• w. . ~ .1 hı t ve - hnkikat mevdanda • serseriliğine Müteakıben Yurdu Gezlyoruz adlı k{lltüreı - Sultanahmed camisindeki zor baba- pılacak bir şey olmadığını ~örüyordu. 
.... · ııpm ıçın aı e ava mızın ı taı .... 6 t t d ff ki tl te M ı· b' ·ı ·ı ·••es'u:ı . w. • • •• • bakmRdan zavallı günahzıs Semracığı, Pyes eu.: ara ın an mu va a. ye e m şılar kimlerdir? e ın ır sur ı e çevrı miş olan sara yi 
biri . geçmechgını ve bır gun gelıp, b . . • sn edilmi§, bunu tllrler, rodlar, Isveç, Ho - . . • flümayun, içeriden bir ihanet olmadığı 

nız kat'i bir fedakarlık vapmadığı. eş yasmdakı ana kuzusunu da sı:ehır- l~nda ve Macar dansları ve mını oyunlar Dıye sordu. Sılalıtar Melek Ahmed a - takdirde en şiddetli hücumlara dayana • 
tıııı ta~dirde aran zdaki nik~h bağının lemh·e kalkıyorsun. Onun seninle be- takib rtmlştlr. ğa, bazı isimleri düşüne düşüne, teker te- bilirdi. 
~Plnap-8 m~hkfımı olduğunu çoktan • rabPr olmcrkla neler kaybedeceğini ve İyi yetlşUrUml§ olan talebenın' programın ker sa~dı: . BOSTANCIT_,AR 
beti :tnl • . nasıl z~vallı bir ömür voluna gidece- tatbiki sırasında gösterdiRI muvaffak\yet - Sıpa~ulerden Saka Mehmed, Cin 
hana bı amıstıı:ı. Bu~~n ı~ın sana, ne ~ni diıc:ünemivecek kadar gafil misin? çok alkışlanmıştır. Mekteb ldare.sl tarafın - Ali, Mahmud Bev, Emir Ha1~fe. N~.zh İhhtilalin ikinci güna, yağmur, sabah
ltıek ı haben verdıcın gun, ne de bu l-ı .. • y dan d~vetlllere üzüm, incir, fıstık, fındık, Muslu, Rum Ahmed. Bıcakcıoglu, Ku - tan öğleye kadar bütün şiddetile devam 
h .. tu':>urnla ~imdi, BE.>lkisle tekrar ba ı Kızm · ueun bır ana kuca~ma muhtac. ve dlf!Pr yerli ürünlerimizden lkram edll _ tahvalı Kalem Bev, Cadi Osman... etti. Hatta arada birkaç defa, bir tufanı 
-'1arak beraber yaşamalta ga·vret et • dır, onu dadılar, belki de yabancı ve miş ve m~amere samımı bir hava ıçinde Padisah Hasan Halifeye döndü: andırır gibi oldu. Bu d'i, ihti1al ateşini 
~ni teklif ed ·k d wT . b~nun ka. sevrisi?. kadınlar elinde hırpalavacak- sona ermlştlr. - yeniçeri ajtası, dedi, sizin z2bitler- bastırır ~ibi göründü .. Öyle ki, yağmur, 
uı} olm _ ece e.gı ım.' c:ın. Bi:~n belki onu bir üvev ananın Ünivcrsittcde ta~·rruf haftası den bın' ı:;adık olanlar var mıdır? akşama kadar, o ~ece ve ertesi gür. de 

lö'~• ıyacamnı takdır edıyorum. 11 · - . • · Hasan Halife: devam etseydi. Atmevdnnında.ı kışlala -
h. artnt, sana nıçın yalan so-yıı·veyı'm'. e erı arasına vermek m.e. cbunve. tın de Tas:ırruf ve Yerli Mallar haftası münasebe :ır. y . 
Q "' ü · - Zabit erimizin cümlesi uğuru hü - rma sı~ınan enıçerıleri nasihat ve para 'l~r avdanberi senin ha'Ytını uzun uzun kahırriksın.? zaman, bueun kendı ana- tlle nlverslW! Iktnsad .Fakültıeslnln terttb mavununuzdR ,.an ve baş feda etmeğe ile Sİpahilerden ayırmak ve ihtilali bas -
tı··bitarafane bir gözle muhakeme l't- sın:~w~ucagında bıra~amıyacak kadar ~~~~a~~~::r~d günü. bugün saat 17 de tut- hazırdırlar p<>rli~ahım .. dedi; amma 0 _ tırmak çok kolay bir iş olacaktı. Lakin. 
~?' zaman, aile bmratıruzdaki geçim- s:':d~vm ve. kıska?dıınn yavrun; ken. İktısad gününü Rektör Cemil Bilsel kısa cak~nun b~1kidenbeb:itl uv~unsuılukla o1"ğleden ~onra b~l~tlar yükselrneğe baş -

:~lıkte va]n d B lk' . ka dısım se>vmıven bır kadının pençel'lri bir nutukla açacak, bunu müteakıb İzmir me..,uur zor ı arı, za t erf' soz vermez .. • ayıp yagmur dınınce, payitaht ~cnc bir 
llhatı· • ız ve sa ece e ısın - ar3c;ına· dü~ecek Bundan korkmuvor meb'usu, musaı Ekonomi ve Arttırma Ku - Y~>n1t:Pri kullarınız dr.ı sip1hl eskivasil~ a- 1 ma~er manzarası almıştı. Atmeydanı. 

t! 1 olmad:P'ını anladım. Evet, onun · · vııkdns ohnus. zab~t1Primiu1c>n ve>di r:r - ı Divanvolu. Avasofva etrafı omuzla sö _ a su,] mu.-un Refet? rumu Rels vekili Rahmi Köken, profesör 
fet, ~.arı çok; fakat, bn·na darılına Re- .. · . Dobretsberger, doçent ö:ner Lutn Barkan tnl'm ('nrbacıc:nıı boqazlatmısl~r. para - kiilcmez olmustu. Su1tanahmed camisin-a ev• n izi yıkan asıl •kusur sende .. . Kı ıl n bu e-tm anasının şefkat ve h ıma- ve talebeler taratından arttırma ve yerli 1atrroı~hrrl1r. Gavrisi doı;t hanı>le>rinde de toplanmıo:: olan ihtilal rüesnsının ayak 
) llnu, elimi vicdarnıma kovarak sövlü- ye~ine rnuhtacdır; yann da onun tec • nınHar hakkında konf• .canslar verilecek _ ~iılPnl"'listir.. diwını için birbiri nrkasından saraya ~ön-
Qrurn ru··ı- "'<:ı'rd"n 'st'fade ed kt' Orıl tl Sonra. ~ÖZ1 e-ri yerde, gayet hafif bir derdikleri üc murahl-ıas heveti. Babıhu" 4 "" V€ bunu anladıiTım icin mahke. 1 

"" ı ı ece ır. an r. 
"'

1ed b' b' · d h ,--------------- sesle ilfive etti: mavunun önünde durmağa mecbur ol _ li " c:enin lehine şehadet edemivece-
1

r •rıl"J en ayırmıya akkm yoktur. - Sipahi eskiyası bu kulunu parala - mu lar, kendilerine. Babıhümavunun 
km. liayır Refet, ya-lancı şahidlik ya- Sen, ne de olsa bir ba·basm, bir çoru- t.'··:ıat ,·ı ec an"' ~ııır mak istemiş .. Yeniceri «OCağımız;ı tecn- duvarı üstündC'n .:bu,giin dahi sabredin, 
~•Yacağım. irun ic:e: babadan ziyade. bir ananın bi- ı·ı , .. - e 'U. ".J vüzdür biz sipahiyc ağ-a para,atm~vızıt yarın gelin» cevabı verilmişti. 

llı Ş11'l1di san:ı soruyorum kardeşim·ıınavc.>s;ne ihtivacı vardır. Ken!iit:i: --····-- rlf'mis. Bu kuluna dıı veni oda cavuşla - Sarayın etrafını çeviren surların dis1e-
\aa~el'l1ki evine, ocağına sadık kalacak ı kendi cocuklu~nu düsünür~en bunu ıa!:.~r:rece nöbetçi olan eczaneler pıı. rınd31! bir vi~.t geldi. cKul a~~ ,haz - ri arasından .görünen k1'ıc ve mızrak ~a-
1A_bd!~iY€tte deği1din, vr(ktile niçin ev • sen de takdir etmekte güçlük çekmez. istanlrul cihetindekiler: retlerı saravı humayuna varsın. bır zarar rıltıları, padisabın müdafaa·H şiddet'e 
~ ın? · erişirse kurtarmak elimizden ~elmez di- hazırlanmı şolduğuna gösteriyordu. ta~- : Karının sen_den birçok şevler sın, .. .. . . Alemdarda: (Abdulkadir), Aksarayda: vor:t dPdi. Ben kulun da sipahi kıyafe - İhtilalciler, İstanbul surlannın bu-tu-n 
~rneg h - f t b t b bebl d d 1 k (Şeref). Şehzndeb~ında: <i. Hakkıl. E-lli>, e akkı oldugunu, havatım evi. ~ e u un u se er en o ayı ı ı tinde Bahçekapısı iskelı>sine vardım. O - kapılarını tuttuktan b :1sb, sahil bovunu •ı h ll'inönünde: <Hikmet), Beyazıdda : (Ce_ ()ı"" ~Yatma vörc ayar etmive mecbur gün S'lnraki muhakemen esnasında· be- radan bir çifte piyadevle karşıya geçe - da, muhtelif iskelelerden kaldırdıkl:ırı " • mil>, Fatlhde: (Emllyadi). Bakırköytm_ 

~eı~'l'lı düşi.in,emernic:: mivdin? Farz ni yanında göremiyeceksin Refet. Bu de : <icıtanbulı, Eyübde: (Eyübsultanı. rim dive biniıp ve yolda kP.vıkçıya kılıç 5000 den faz1a kavık1a kusatmışlardı . Fa-
thı ırn ki o zaman bunu düsünmemic; • s€had"'ti, seni çok sevdiifim için senin 1 Rt>yoğlu clhetindekiln: çekip s:ıravı hümayuna geldim.·· kat. iderine müc::el1ah sipahi ve Yeniçe ~ 

' SQ;-ı d k h"' t tt•wt 1 1'unelbaşında: <Matkoviçl, Kalyoncu- Dördüncü Murad Yeniceri ağasını ba- rilc>rin doldukları bu ka •ıkl~..-. sarav rıh-
l}<f :ra an, ba-şka kadınlarla karını namına. ço u rm e e ıg m ve acıeıı- ı sından nvağına kadar süzdü. Bütün ze - • tımında topları görünce saraya yaklaş -attı"ı k y B lk' . . . . k ll cin. (Zaflropulos), Ta'·c;!mde: (Kemal, 
!)ı~ b .., n va it, yuvana sarfetm'ye gıM !:! ıs narnma ve mınımını o a- ka, "'avrct ve faalivetine, hüsnü ni.yet ve ı maifa <'e"'.aret edememisll>rdL '"c u Rcbııl), Şlşl!de: (PertevJ, Be.şlkta§ta: ,., 
~i~· r olduğun paravı disarıdn harc rını bovnuma dolayaTak: (Sü'eyman Receb). inzibat aşkına nğmP.n, Hn.san Halife. ni- 1htila1ciler bir tar:ıftan da Tophane ile 
'le ~n Vakit, mütemadi vefa'Sl. zlıkların. ~ Muamm:r. amca, ban~ şeker al! ı~()~adçi, Kadıköy n Adalardakiler: l havet, ter bıyıklı. tov bir ı;~nçt~: İbrişi~ Ters:1neye murahhaslar göndererek hah-
f'irı Uysuzluklarınla karını 121'ac ettı- Dıyen sevgılı Sernracı~ım nam•na K::ıdıköyünde: (Halk, Hulüsi osman), Pcştemal sannmı.ş cıplak vucudu, saz ın- rivemeri ve topcularile de Atmevda,ı • 
\.., 'ane h 1 d V w Bıan' maı.UT go.r·· V"' Üsküdarda: (İttihad), Sarıyerde: (Asaf), b~: .~nce. nari~~i. Korkunç ~ir ynt~ğan~.n ı n~ dave.t etmi$lerdi. l<,a~at ~ersnnr.ı ke~ -orıt, b ayatınızı tatsız aştır ıgın va- ya,)amıyacagıım. 1 ~ Adalarda: <Halk). butün dC'hc:etı ıle savrularait o narın vu- ı hudası ıle Tophane zabıtlerı, neferlerı • 
~n u Yaptıklarının bir kaba•hat o1du4 anla! ... Kadıköyünde: (Yeni JUoda, lUerkes), cudün üzerinde Hasan Ha1ifenin güzel nin sadakat ve inzibatında:ı emin olduk-
ı~ i~ dı takdir edemedin mi? Hal böy- Gönül isterdi ki, bu mektubu oku • ..) başını alıp uçurd'uğunu görür gibi oldu, ları icin: Yeniçerilerle Sipahilerin mu • 
~&t).:n Ve sen bütün maddi ve manevi duktan sonra sen, her şeye ve biitün titredi. Gözlerini yumarak çubuğunu çek rah'h~slarını .csizin kuvvetiniz da\·.:ımızı 
~ t gkı~ı baska kadınlarla karın ara'Sın- güc;lüklere rağmen, ibozmakta olduğun lac..tğımı bilemezsin Refet ... Maamatih, ti· ve gözlerini açmadan emretti: 1 knza~mab kı~a~et cde:, muhtac ol~r~ -

a ı;ın:ı ' nız bız de gelırız, amma olmıva kı bıze ~C'ak ederken, karına tarizde bulu- ~uv~nı yeniden tesis etmek için kendi vercceğin karar ne olursa olsun, benim - Şuraya bir yahk sersin1er .. Haremi ihtiyaç gösteresiniz. Bu davalarda Ye _ 
filnı(.> ha-kkı r "'reden buluvordun? Sen -şahc:rııdan bir fedakarlık ya-parak bu sana karşı olan dostluğuma, hakiki ve hümayunu~a ~~es~~ ~erek ... Has oda- niçcri ve Sioohi ki · yet edegclmi'?tir:t di
~t .rle eve gelmedimn halde bu müd- haysiyct kırıcı muhakemeden vazge • sanıimi sevgime ina'IU11anı istiyorum. lı pğalar hızınetımı ~orurler .. Sızler vnrın "'e ~eri çevirmeğe muvaffak olmuşlar 
llı""'ı'l.atfında onun ahbab evlerine git. çesin. Gözlerini öperim kardeşim. dağılın... dı. 1 

, l'l(> Başta Yahya Efendi, Hasan Halife ve 
ne cesarPtle itiraz edivor, lü - Bövle yapsan, ne kadar memnun O· Muammer Gürğen Melek Ahmed ağa olmak üzere, huzu - (Arkası var) 

~~ub~sa~t~ır:l=ar~l=a=ı=.k=i=m==P=k~tu=b=u=n=a====b=i=rd=~=n~======~~====================~==============~=-==~~~~~~~.c~~~~~~~~~~~~~~~~~=k=et==e=t=m=e=k=.=h=u= .. l=a=s=a==h=er~i~ş;te~rn~u-=v~a~ze~n~e=-yı· 
......._ "e · «Son Posta, nın vf'ni edebi romane 57 ~~~~ rıvorum . Hatta iJk mckhıb"nun kunnağa uğraşmak benim şiarımdır. Da-

~~ 0 } z bı:.akttiiım kısıml:ırı da savıla - ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ha kü'Çiik sınıflarda!'lberi ıyı riyaziveci ~jtsa uc mektubuna birden... 1
-:;;.;:"\. ... '....:;..-..:..~ıa&il diye tanınmıştım. Sağlam vücude olduğu 

fnt ta klE>rin doj!ru: Hüsevin GE.>rcPk'i .a kadar sağlam kafava her zaman ehem -
~iz d nıdıP.ımız sıra 1arn::ı ona kırşı iki - c E y l A N A V 1 mf vet verdim. Nizamsız işlerden olduğu 

lterk a~akasız kıılmad'ık. ' kadar nizamsız ruhlardan da hoşlan -
~ 'tl esın, hatta kocıımın bild;{ji m.,re- mam. Onun içindir ki birçok defıı b;rcok 
~•-,.ıı ;:ı ve nicfn sakJıvavım. br.ıtırlPn kimse1er beni ebu nasıl kadın?:. dive hav-
~fıı, c:~ olan bu adamı ilk Pı:>ndilfi - retle karşıladılar. Bövleleri yirminci a -
~ 'bı~ınve sııgamıs hüvivetini cn~kun sırdaki SPortif I!Pn t'liği sadece ada'eden 
'ltilıi ~:d~ı kanrlıra kandıra, derin ve ibaret telfıkki PdPnl"rdir. tahsil ve ter-
~- 'ır ::ı~lrla sevdim. bivrnin ve veni fikir!erin kadının d ıs var 

tı .::=vıtıeık Yazan: Refik Ahmed Sevenıil ~\i ~ lbım olrhıi1unu düqjniip d'P hlh ilP birliktl" manevivetini de vücude 
~' 'R eı tıicin ~Vf'C'ci!ini bilememrk vnk azarnetile dökülüp tııştığ•nı görerek, ha-' vPımemi_, oldu~ gibi kendisi de kimseyi man şahsiyeti, bir hayal, ne kadar ma~ l:!etirdi~ini anlamamı~ olanlardır, veni 
~tJı h~ !lJf'ktr>bdcn cıktıktan sonra bu yatımdan memnun ve mes'ud olarak ya- böyle bir aşkla sevmemiştir. On•m aşk ziye karışırsa o kadar maddiyetten sıyrı- kı:ıdım ı:::ıhsivPt sahibi insan nlarak ka -
~ ldirıı "h ı:ıhivM"'iıı. h~vecanları kin - şadım. dedikleri bir takım basit çapkınlıl lardan lı,p ersanc1.eşen bir göl~e olarak yaşayıp bul rtmeec> ah~mıvanlP.rdı-ı:. İ lave cde -
~· Q • B~'nım nc:ka ,,.,tı''~C'ım ı•-ırih. Ya Hüseyin Gerçek bana tek bir söz söy - ibarettir. Hüseyin Gerçeğin haya ma gi- gitmelidir. Onunla evlenmek, bu temiz vim ki bi1im Hüsev;n Gerçek te bunlar
(!. o~~rn::ırıa karhr ırörün ic:ittioim S('V- lerneden ben onu anlıyordum; ben ona ren kadınlar, ona senelerce yalnız mad - hayali öldürmek l)lacaktı. Yerine etten, dannır. 
~~l:ırı ıklıırımrhn hıtırırnda k~lıınl:ır. isteklerimi anlatmak için basit ve aciz ı delerini göstermişler. Meşhur r mancı kandan, kemikten, sinirden ve birçok tı-' C: <ın ::ı fi'P' i rı"e . .. 
... · ~......," ~"'ııocıi h;,-ı.,..,rıı;~ bPnim artı"!{ kelimelerin vasıtalığına ihtiyac duymu- kadını insandan ayn, vazifesi yalnız kar- dilikierden teşekkül etmiş bir insanı ge- S~>v11i1i Li7a. arnmm=ı a oek çok fark 
~1" ~ 1~ .. ,,.., <Ynlrl;.,;;ni bana hatıfi bir yordum. şısındakine haz temininden ibaret, başka tirip koymak olacaktı! ,. ~r. c:f\ni tf'krır ı:-, ., ,.:; ırm 'lk. üzmek. da -

slltı •l;;,•nrlırrh Liza, sen ki cinsiyet insiyakını daima bir nevi mahluk olarak biliyor. Onun için Buna bir türlü razı olamadım; Hüseyin rıltmak i~fpmpm: OTIHn kin !'USUVOrum. 
~:ıtı'U ı~bul etmPk Hizımdır ki sPvPinin her şeyin üstünde tutmak iı;terı:ıin, sen dir ki senelerce tanıştığ-ı kadınlarla e)t • Gerçeğe kıyaınadım. t;u kadar ~f'vlivPvirıı ki is havatma gir -
~ıt. ic: sa:vı;rabil«:> Pİ<ın'İV<'n ruh. inkic;af bu aşkı antıvabilecek misin, bilmiyorum, ~nip geçmiş, evlenmeği düf(bımeınft. Y~yan insan icin, hele bizim memle- mpdi;rin. calıc:nı~ ri· :t·n . h 'l vatı kuru ve ('tp 
•ıtafitıi ıını:ız. O. if\sann havatın ha - fakat ben bir sene Hüc:eyin Gerçeğı, şu Bana gelince ... Hüseyin Gerçetin w _ ketimizdeki hayat şartıanna ve umumi ı "ll{ mnn7:ır.,c:ilo ..,.;;rrned ii'Hn icin ::;nn 

"t""tl .. Varhihn mıınasmt. ec;yanın hü- senin romanlarda o1rudujtun, eski şair - lenme teklifini kendi kendime uzun uza- teliikki •e g3re bir kadın için , ev,enmek eski tertib bir kadı r,.;ın: hatta' r omnrla • 
)t}lt ~· hülnc:a ht'r c:eyi ö~rE.>ten en bü - lerin dcstanl~nnda söylenilen, kelimesiz, dıya düşündüm ve bu işe bir tüdü ısma- mutlaka lôzımdır. Kenan, bir kocada bu- rm aldatıcı hnvaSl iC"inde asklar , macE.>ra-

ltiba allirndir. maddesiz. dışla alakası olmıvan, hatta or- madım. Sebebi şu: Ben Hüseyin Gerçe~ lunması lazım gelen vasıfları, benim mu- lar, prestiı::ler, hiilv21ar . .melankoliler bek 
~ birr. anıavıslı, ince duvı:ıulu ve ol - taya çıkarılmıyan, hatta lMı edilmiven, hiç bir zaman koca olarak düşünmedim: hitimdeki bekAr erkekler arasında en çok li •en ve k<'ndi kPndini harcıyan bir ka
tı~ bir s ad~m olan Hüseyin Gerçek böy- derumıi bir ihtiras ve heyecan ile sev - hatta, herkesçe bilinen manasile, Aşık o - haiz olanı idi. dınsın ... Gerçi ikimiz de, avni me>ktebdC! 
.. ~rhrı ev{.ıve hakikatPn ltivıkt1 ve zan - dim. larak bile düşünmedim. Ben ona aşık ol- Bu macera böylece hitam bulmuştur. okuduk: fakat inc:an mektebde> yalnız di-
... ~~ 1• lllacenlarla do'u hayatına Günün birinde banA o menhus evlenme dum. Sevıgili Liza, bilirsin ki ben mekteb Sl- .rrf::ılta ağırl!k lı:ermckten barr<a ·bir işe 
~a ~ı!ana gelinciye kadar böyle bir teklifini yaptı. O, benim hatınıluım içinde tertemiz, ralarmdan itibaren aklı başında bir kız yararnıyan bir takım kuru ve sıkıcı bil -

0 lr eıniştir. Bundan da anladım ki Hüseyin Ger - maddi ibtiraslardan ve günlük hayatın olma~a çalı~tım. Ötedenberi kendimi ida- giler öğreniyor. 
8ene, hassasiyetimin bir çağlıyan çek, o zamana kadar bu cins bir ı&$kla se- mutad küçüklüklerinden ıu.ak, bir ro - re ederim. Ölçülü y~ak, ölçülü hare- (Arkası var) 



10 Sayfa SON POSTA Birincikanun J 8 

(Meınleket Haberleri] Adli evrakın posta ile 
tebliği hakkındaki Aksara yda · tabsile 'Bigada çok garib bir kız 

rağbet artıyor Big~~~~~~t~~~i~~araca 
• • • 

nızamnamenın metnı 

19 köyde yeniden · mekteb bina~arı yapıldı, kaz'\ 
merkezindeki mekteblere de pavvonlar ilave ediliyor 

• 1 

1 i 

Aksaray köylerinde yapı lan mekteblerden biri 

Ak;aray (Hususi) - Aksarayda tah- sene evvel mektebin talebe sayısı ( 12 5) 
sta.ilde rağKbet gün gkeçti_kçe artmak- iken, bu sene talebe sa'Yısı 250 den faz-

!r. aza mer ezınde mev • 

bey kazasına bağlı Karasu kövünde - 4 - Şu kadar ki tebliğ mevzuu ne olursa oısutı 
kahveeilik yapmakta olan Yeni ~ahal. Madde 22 - Hükmi şahıslara gönderilen blr!ncl varakanın ba~ tarafına (6) sayılı !ot· 

le k 
.. ı·· Ah d H d' · A davetlyelerde rets veya müdür nya kanuni mülde yazılı hususların derci mecburidir. 
oy .. u me , a ıce slan isminde ı 6 mürre.c::::ile gösterilir. Madrte 34 - Telgrafla tebli~ varakatarı Uc· 
ya·.şl3rmda bir kızı kandırıp kaçıra. Hükmi şahıslar narnma kendilerine tebli~ ret~ mütealllk hususat hariç kalmak üzere 

rak köyden köye konak.lamak sureti- yapı!acRk olanlar muayyen saatlerde mua • re-;r,•i telgrafların tabi oldu~u muan1eıe1 
le n ltı günde Bigaya getirmiştir. Fakat m~!:! merkezlerinde bulunmadıkları veya ev · görürler. Mevrlt telgraf merkezi menıur• 
kızın halıası hadiseyi haber almış pcş. rakı bi?Zat kabul ederniyecek bir halde ol _ bunları 6 sayılı formüle göre dercederelr • 
lerine düsüp Bigaya ka'<iar arkaların. dukları takdirde tebli~. evrak.ın orada ba _ say:c!a gösterilen telgrafla tebligat& ald zar

lunan di~er bir memur veya müst.ah _ fa koy~r. 
dan g~lmiştir. deme bırakılması suretile yapılır. Znr!m birinci ve lklnci sayfa.ııındakl b?f 

İ~ h:!kumete aksedince Ahmed: «Ben Dava ikame ve müdataasma ehll olan _ yerit-r tel~raf memuru taratından zartın k•· 
bu kızı kaçırmadım ve bir kılına hile yanlı:.rın kanuni mümessillerine yapılacak panmasından önce dotdurularak i~lanır. 
d k tebllğlerde mümes.silln adlle adresinin allka. Zarf3 ba~h olan tebll~ mazbatası kendısine 

o un::nadım. Kendisi bana kaçalım dar makam tarafından yazılmlf olması tarL tebll~ yapılacak kimseye tebliti arasıııd• 
dedi. Bir akşam evdekiler uykuda iken tır. ayrıl:mık doldurulduktan sonra aıtı, ıeıgrıı.f 
pencereden a-Uamış, kahvede uvurken Mahküm ve mevkuflara yapılacak teb11~- makouım lle birlikte kendisine tebllt yapıla· 
ırece varısı beni uyal'ldırdı, zorla vola ıerdt> cezaevi müdürü veya gardlyanı usuıen na, lm.!a ettirllir. Makbuz mevrlt merteılıt• 
çıkardı, Bie-ava kadar geldik. Ben iste- tebl\ğin ıcrasını ternın eder. de saıclanır. 

· Muayyen bir mahalde devamlı olarak ı;an. Tebll~ mazbatası tebll~ çıkaran maltBın• 
mıvormn, babası alsın kızını götürsün, atın! i~ıa edenlere ald tebll~ler muhatabın taahhütlü olarak Iade olunur. 
demisL!r. zatına yapılamazsa mübellfigünileyhln o ma Madde 35 - Tel~rafla yapılacak tebli~· 

Fakat. yası itibarile babasına teslim haldeki daimi müstahdemlerinden birine ya. lere al~ tebliğ mazbatasında form!Ue göre 
edilen Hatice bir türlü Ahmedd pılab!lir alınan telgraftakl kayıdlardan ba~ka tebliJl 
rılmamıs ve b h . en ay. Madde 23 - DaveUyelerle d!ter dava ~' - çıkaran makamın adı, dosya nurnarası ve yıtı 

. . . . a asını şıddctle reddet - rakı posta, telgraf ve telefon memurlan ~a - tebll~ln mevzuu, mUbellagünileyhlo ver-
rnışt:r. Her ne kadar zabıta marifetiJe rafından resml tatil günlerinde de teblil e _ onun yerine kendisine tebll~ yapılanın ısıııı 
kızını +ec::ellünı eden baba, eviadını kö- , dilebll!r. ve hüviyeti, .san'atı ve tebll~ tarih! yasılı b'~-
yc götilrmek istemisse de a-skına sadık ı Madde 24 - Kendisine bu nizarnname hü- lunur. 
kalan bz, fervadı kooarmıs ve babası- küm!e!'ine göre tebli~ yapılacak kimse ımza. Madde 36- Telgrafla yapılan teblllter s'· 
nın eli~den kur · . . sını atarak kadar yazı bllmezse kom~arın- 33, 34 Vt> 35 inci maddelerde yazılı olan nıu._ 
n .. :. . . t_ularak Ahmedın pe~ı - dan bir kişi huzurunda sol elinin bat pıır - melell'rln Ikmalinden sonra memt ınerıce-

e duşup gıtmıştır. ma~l b~tırılmak suretne tebHa yapılır. zinde posta lle tebll~e ald usullere tabidir. 
Madcle 25 - Yukarıki maddelerde yazılı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

cud üç ilk mekteb, bina iti • ladır. 
batile ihtiyacı karşılamadıkları i- Aksaray muhitinin tahsile gösterriiği Aksaray hAkim muaVIni 
çin yeniden pavyonlar inşa edilerek de~.n alaka ve rağbet zikre değer bir terfi etti 

hallerde mübeJlagünlleyh, davetiyeyi posta, Hukuk ve ticaret mahkemelerDe ıcra 
telgm! ve telefon memurundan alırsa tebll~ daireleri evrakıhın teblltf 
mazbat:ıslle birlikte posta makbuzunu 18 ve Madde 37 - Davetlyeler hariç olmak ü:ı:e-
20 inct maddelerde yazılı rnercllerden .ıldı~ı re hukuk ve tıcaret mahkemelerınce ıcrs 
takdirde yalnız o merci tanzim ettıtı mak - dair~! vasıtasUe yııpılacak teblillerde tebllt bir!alarm ihtiyacı karşılayacak hale if-jhooisf> olup, yüzlerce Aksaraylı genç te Aksaray, (Husu 

ragın'l ~alışılmaktadır. Şimdi de Zafer yüksek ta·hsillerini muvaffakiyetle ba- si) - Aksaray ha buzu !mzalar. mazbatalı zarflar kullanılır. 

me~t~~ınde dört dershane olabilecek şar!yorlar. kim muavini Sü. 
yen, ır pavyon yapılıyor. · leyman Nehip u. 

Madde 26 - Mübellagünlleyhln bulunamıı._ Şu kadar ki Icabı hallnde dueUyeler d• 
masından dolayı bu nizarnname hükümle- Iki sayılı örnekte gösterilen teblil mazbatal& 
rlnc göre kendisine tebll~ yapılacak klınse- zarflarla gönderlleblllr. · 

Köylerde ilk tahsil aşkı büyüktür. A lukut iki senedir 
Armudlu, İncesu; Köstük; Yaprakhig~r,· danada hava teh i~esinden mesaisinde göster-

ler, tebli~ mazbatasının arkasında buna Maddr 38 - Tebli~ olunacak urak IC'~ 
'llal'ü~us yeri dotdurarak kendi adile mübeL nunda yazılı şekilde tanzim edUerek aıaıcsl 

Amarat: Çardak; Çimeliycniköy; Ulu- kO .. Unma tecrübeleri di~i rnuvaffakive· ı günileyhln adırtı aralarındaki münasebet katlb tarafından 2 veya 3 sayılı örneltterds 
derer.eslni (ve kil, kati b, mümessil veya mü. , gösterilen zarflardan birine konulur. Tebll. 
dür, a:nlr, hizmetçi, baba, karde~ .. ve!atr) olunncak varaka adedile tebll~ mevzuu ıtıs'· 
kaycied~r ve bıınun aıtını posta makbuzunu ' ca tebll~ mazbatasınn ve zarfın nzertne ya• 
imzalar. Bu kayıdlar posta, telgraf ve teleton zıldıktan ~onra bu kısım z:ırfın kapayan ta, 

kışla ve Sarıkaraman köyleri halkı ta. Ad ( te binacn Ad' iye 
rafından; maarif idaresince verilen ana Husus!) - ~ugünlerde Ada. plarıl<>ra göre b" "k. .. I k b nada hava tehlıkelerınden korunma Veka'etince asli 

b
. r'' uyu ve guze me tc tecrübeleri yapılaca·ktır. Kuvvetle tah. maaşı 3 :=i liraya çı· 

, ınaıarı yaptırılmıştır. On dokuz köy- k ım k 
de esasen mevcud ilk mekteblerin bi- min edildiğine göre tecrübeler gece , -~~ı a sur~til~ 

yapılacaktır. Saat kulesindeki canavar bır ı:lerecc terfı et· 

memurn tarafından d:ı doldurulabilir. raftndan imzalanır. 
Mübellagünlleyh!n veya 15 inci :naddenln Maddr 39 - 37 Inci madde de yazılı ef· 

B be!Jclin!n birinci fıkra.<:ında gösterilen itim- rakın tebll~inde Iki çe.şid zarf kullanılır. 
scl<n~ !mza etmekt n veya davetıyeyl '!ta - Al Trbll~ nınbataları zarf (Örnek NO· :H· 

na ihtiyaçlan köylülerimiz tarafından d" d"-.. tirilm iştir. 
kar:-;ılanalrak yeni ve çok iyi rnekteb u ugu gayri muayy~n bir saatte a • 
binaları inşa edilerek kövlerimizde laTırt işareti Yerecektir. Tecr.übeler İ"İn Süleyman N't>hip 
me' c.ud ilk mekteb sayısı 29. a çı'Karıl- bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. -s Ulukut Aksaray muhitinde çok se-

bulden imtlnaı halinde 15 ınci maddenin (Dl Bl D:ı.vetlyeyl de Ihtiva eden teblll maı' 
fıkrasına tevtıkan muamele yapılır. batalı zarf (Örnek ~o. 2l. 
Mnddı'l 27 - 16 ıncı ve 20 inci maddelerde İ!~ı numaralı örneğe gerek zarf n gerel 

yazıl! mercllere tevdi olunan adlt varaknya davetly" !çin yalnız bir teblll mazbataSl dOt, 
Süleyman Nf'1tıp ald tebl!ğ mazbatası, kn~ıdı alan tarafından durulur. ı, 

,________ imz~lrnır. Bu takdirde teblll mazbatasında Madrl~> 40 - Tebliğ zarflarının posta. t~ 

mı~tır. Daha birçok köyler rnektea in-
8
. vilen kıyme'tı bir 

şası iç!n hazırlanmakta<dırlar. Muhitin ıgada bir kaçakÇI yak& andi hakimdir. 

tahc.;ile gösterdiği rağbet ve köy rnek. Biga (Hususi) - Şehrimizin Turan 
teblerinde dördüncü sınıfların bu sene mdhallesinden Abdullah oo-ıu Mahmud 

faali~~te sevki yüzünden' ilk tahsilde Usay, gt-çen gün Sancaköy
0

de aleni ola-
teza"ud vardır. k k k ~ -A ra aça tutun satarken zabıtaca ya. 

_ksaray orta okulu ise verimli bir kalanmış ve elinde .bulunan 16 kilo 
şekıldc çal~7ıyor. ?rta okulda da taJe. tütünJe bir hayvanı müsadere edilmiş. 
be 'öa,·ısı ı!Un geçtıkçe artmaktadır. Üç tir. 

Ada pazar• Halkevinde faaliyet 

Adapazarı (Hususi) - Faaliyetlerine muntazam bir taTzda devam eden 
§ehrimiz Halkevi geçenlerde müze ve sergi kolunu da tesis etmİi bulunmak. 
tadtr. Bu kol idare heyeti başkanlığına öğretmen Hasna seçilmiştir. Resim 
müze ve sergi kolu üyelerinin bir toplantısını göstermektedir. 

GUrt Ushacıköyde o d tebll~ yapılmamış olmasının sebebi lle bu graf \t! telefon Idaresine tevdll ve uyıd bl 
' • UR Ve nlzammımenin 16 ıncı ve 20 Inci maddelerin- kabulü mahreç ve mevrlt merkeziertnde tA ıa-kömür derdi de beyatı olunan hususun ıra edildi~! tesbit oldu~u muamelelerle tebll~ ve ıade b1J!U

5 

olunur. rında bu nlzamnamenln Ikinci bötfttnde '!,_ 

Giimüşhacıköy (Hususi) - Oduncu- Tebl!~ muamelelerinin lkmallnl mfiteaklp zılı hükiimler tatbik olunur. atı 
ların vesikaları, evvelce yapılan bir davetly~yi merbut olan tebllit mazbatası, tes- :Madde 41 - Tebll~ zarfları daima kaPcr• 
hata· yiizünden, toplanarak yenisi de Ilm sırasında koparılarak, davetıyey! çıkaran olarak tevdl edilir. İkametgAhta tebllg 

1 
gltl 

a'-rlardanbe • h .. .
1 

d'w. • makama gönderilmek üzere postaneye verL edilecek kimse bulunmadıtı veya tebl~~ 
" rı enuz verı erne ıgınaen, lir. bu nlz.amname hükümlerine tevftkan mü , 

kasahada odun buhranı h_alkı bunalt • TebH~ mazbatası üzerine mevrit merkezi. lagii~lleyhln zatına yapılamadı~ ye,- ;,. .... 
ma-ktadır. Çarşıya gelen bırkaç merkeb nin tarih damgasının basılmı4 olması 4arttır bellfigdcn lmtına olundu~u halde teblll ör' 
vükü 50.60 ~ar kuruş gibi çok fahiş Mad'le 28 - 16 ıncı maddede yazılı merci~ batası !kinci bölümde yazılı hükümlere g . ~ . ~~~-
fıatlnrla kapışılmakta ve fakir halk ise lere teslim olunan davetlyeler, mübellagUn. ) 
bu gayri tabiiliğe ancak muztarih birer Ue<Uıteri tarafından alındı~ takdirde mak -, ..................................... ~~~~! .. '!!;;.·...;.: 

. . •. buzları, bu merciler tarafından posta telgraf r- -. 
seyırc! olaTal< bakmak rnevkımde kal- ve telefon memuru vasıtasUe mevrit mer- f) • d k 1 k ~-::ı~.tadır. Alakadar makamların bu kezine orada~ da davetıyey! çıkaran maka~l Dir Q torun QUn U 
buvuk derdie meş~l olarak buna bir m:ı ndiyen gonder!lir. j .., 
nihayet vereceklerini kuvvetle iimid Madclf' 29- Davetlyelerln, kendisine tebliğ ı notlarindan 

d 1 kt d' edilecek kimsenin yenı !kametgtıhına irsall ~ _,:; 
e ı me e ır. hallnde yeni adresin tebll~ mazbatasına va. ~ 

zlhon ~razılması lfizımdır. 
Mndde 30 - Posta. telgrat n telefon me

murla::-ı tRrnfından usuliine tevflkan boldu. 
duhrnk ımza olunan tebll~ mazbatalannın 

M di (H • mahreç merkezine vaktinde Iadesi mecbu. 
ura ı ususı) - Şoför Musta • ridl". Mevrlt merkezi iadeden ön~ bunların 

Istanbul - Edirne asfalt 
yolunda bir kaza 

fanın idare etmekte olduğu İstanbul usn'ii:ıc uygun olarak doldurulup doldurul -
pliı.kalı 3967 numaralı ve 15 varilde 6 ma·1ı~l'fııı tetklk eder ve e~!k.ler!n! ikmal 
bin kilo mazot yüklü kamyon İstanbul- ettirir. Bu suretle tetklkten geçirilen varaka. 

lar adli evrak defterine şerh ve taahhütıiı 
Edirne asfalt yolunun BüyükkaTı~tıran müra.~eıtıt jurnalına kaydolunduktan sonra 
nahiyesi hizasında ı 39 uncu kilometre evrakı gönderen makamın bulundu~u J>Qsta 

d k' b.. k merkezine Iade olunur. Bu sonuncu merkez 
yar-ın a ı uyü köprüden aşağı yu • de <?vrakl, defter! mahsusundakl kaydına tşa. 

Oöz nezlelerl 
Umumi n<:zlelcrln çokça oldu~u bU ~; 

manlarda göz kapak nezleleri de .,.ası i', 
görülmektedir. Hall tabilde pembe renuu 
tP oınıı göz kapakların Iç kısıınıarı rıt 
nezlc ve lltihnb dolnyı.CJile fazla .-ı~ 01 
hatta bu kızarıklık gözün beyaz k.ı,srıı~
d:ı lstilli. edeı. Ooz:de hafif atrı. ı6S ıf 
paklar lçlr.de sanki kum taneleri ~
ı.atnıa hlsleri, §iddeUi ztyaya ıtart1 ,ı 

1fr• 
sasl~:t't. sabahları az çok çapalt 0 • 

varlanmış ve kamyon parçalandı~ı retle t~ahhlitıü müraselA.tın tab! oldu~u 

halde §OfÖr ve yanında oturmakta olan usuıe tevflkan ald oldu~u makama te,Um 

patrona bir şey olmamıştır. eder. 

~ibı haller bu kapak nezleslnin .,ası ı.ıe 
dan Ibarettır. Bunlar esa.slı btr ~.ı ıt• 
l.:ııknç gün içınde geçer. Fakat ~o rt•f 
bu nezle gözün saat camı denllell fl 1ur· 
tabaka! karniyesine de Lnti~ar ed•b 11, 

ÜCÜNCÜ BÖLt.l'M Ve ora!ia beyaz bir nokta peycia olU fl 
Tei•rana tebli-t rir. O zaman ıztırab çoıtaıır. '/Ma1" If 

" ·- .. tat ~· Madde 31 - Tebliğin hangt hallerde tel- gun~ı;e tlakılamaz, a~rı ooıt ar~ef· 
i}'afla 'ıapılablleceğl alA.kadann taleb! Jlze_ tabii daha zıyade ehernmiyet _,tf fe 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan B(>y AnadQlu

n un bir kazasında dilen -
cil er .• 

••• İhtiyar bir kadını 
hile ile sandıja kapayıp. .. 

.. • • Paratarım 9Qlıp kaç
. Dllflar .. 

Hasan Bey - Ne şatı .. 
yorsun, buradaki dilenen • 

;. lar de aeııi. beni kafese 
kOyımqodar mıt 

rtne mahkeme reisi veya hakim veya mu- Buna mlsafır derler, Bilhassa r.oJI-1· 
ma!leyh! yapan merc1 tarafından tespit cd!- nahlt çocultiarda bu mlaatlr ~ ıtt • 
Ur. lıkla teşekkiıl eder ve uzun za~ .,et~• 

V!lm eder. Hatta iylleştill zam- Qıl 
Telgraf masrafı, haksız çıkacak olan rtlcu hlr leke de kalablllr. Bu leke taıll ~r6f 

edememek üzere bu vasıta lle tebl!~ Uıtlyen o.ı .,.... .-
taraftan posta ücretindt>n ayrı olarak alınır. had'kası istikamet.lnde te4ekk Jlleııı' 

Tel~raflı tebll~lerden alınacak ilcret bu. o zaman görme kuvveti üzerınde-~ ııeJ~ 
h.<; t f b1r testr husule getirir. QÖZ )tay-- SS , 

na ma us ari ede gö.sterl!ml.ft!r . lelerlnln tedavi.-;! .;Ulfat dö zenttlt·d ça1 
Madde 32 - Telgrafla yapılan tebll~lerde abU tebll~ mazbatası (Örnek 4) posta lle iade ed!. bablun solü.;;yon borlke Ue veY ııra d• 

suyu Ue göz pansımanı yapılır. 80 .... uet 
~ ~~ 
Madd~ 33 - Telgrafla ya"ılacak tebllAlere s!Ut:ıt dö zenk mahltllünden gnnd' 

.. 6 d!ımla damlatılır. Böylece birça~k 
atd varakala.r alA.kalı makam taratından 
usulline tevfikan doldurula.rak altı hlk1m 1-h_n_s_ta_ı_ık-iy:,.i_lt>..:ş_ır_. -------
veya s:ılAhlyetU memur tarafından 1m1a- oenb f.tU,.n 'otu)'Ueuıar~ _.V::: 
landıktul sonra poııta, tA!lgra.f Te telefon lda. pulu )'Ollamalazıu' rlc& ·~~. 
restııe tncU n orada denert mabaoauna ~ t.neklerl muks.belull ~· ~ 
taydo1Wl ur. ....., 



2 Birineikinun tarihli 
hilınecemizde kazananlar 

2 :s· . ka ırıncikanun tarihli bilmecemizde okul talebesinden 104 ZülAI, istanbul Alem. 
bu~'l'lanları aşağıya yazıyoruz. İstan- dar nnhlye başkomJseri Hı!zı oğlu İhsan 
"a a bulunan talihli okuyucularımızın Hlwılm:ız, İstanbul Erenldb' Koruk aok.ak 
r la t 8 num:crnda Ekrem. 
lon resi, Perşembe günleri öğleden KOKULU SABUN 
ltıi ~a hediyelerini bizza~ idarehane - <Son Posta batırah) 
tuı~ en almaları lazımdır. Taşra okuyıı- İstanbul EınlrgAn orta okulu talebesinden 
~·arımı~n hediyeleri posta ile adres- Cemal Ataman, İstanbul Kadıköy Mühürdar 

ıne gönderilir. caddesi 145 nurnarada Halll, istanbul 45 lncl 

B
. ilk okul sınıf 2 de 822 Orhan Uçman, İstan. 

+ ır k:lo çiko'ata bul Kuleli Askeri llsesi talebesinden 829 or-
~ta h · lıtıa ~'bUl Beykoz orta okul sınıf 2/ A dan an, Istanbul LAlell caddesi No. 36 da Ay -

rı GUJseu. yüz. 
AL BÜM 3 lirahk kitab kazanan 'l'eklrd tSon Posta h&tıralı) 

~tt.rı at orta okul .sınıf 1/B de 334 A. Ankaıa İnönü orta okulu 3ınıf 5-C de 1118 
el. Hall·. Tekince, İstanbul Kumkapı orta okulu 

1\IUHTIRA DF..FTERİ sınıf 1 de Ahmed, Andirln ilk okul sınıf 4 de 
Sa <Son Posta haııralı) 78 '!'lt!m:ıralı Orhan Be~rik, istanbul Unka-
~ lllsun poata telgraf merkez şefi LQtfi panı 54. üncü !lk okulsınıf 3 talebesinden Hl 
İ)e !nıel, Çanakkale Kemal pap caddesi dayet Özcan. 
ls~ltJrıenııt sokak 74 nıımarada Zahlde, BOYA KAL'EMİ 
"ıuanbul liayrlye lLsesi talebeıllnden 156 Edremid A~a~ıça11ı Yıldırım caddesi 75 
lll tnıner Yolga, istanbul Taltslm llsesi sınır nurnarada elbiseel Hüsnü yanmda Hasan 

de Hikmet Özdemir. BU~!. fstanbul 44 ilncü 1lk okul talebesinden 
-.ıt'ıREK.KEBLİ KALEM 228 Şükran, İstanbul Vefa erkek llsesi tale-

fat. (Son Po"ta batıralı) besinden Ziya Do~ruer. 
llıat ~nbul 49 uncu Ilk okul sınıf 5 de 99 nu. AYNA 
ltrııta ı Nuran Koygun, İstanbul Erkek llsesi . (Son Posta hatıralı) 
tagil 1 de 1940 numaralı sara, İstanbul Ka_ !stanbul Süleymaniye 7 lncı okuldan Hil. 
~rı~tük orta okulu sınıf ı de 601 Şahin, ml Cannyakın, İstanbul Fatıh itfaiye cadde
t5 n Ul Cağalo~lu kız orta okulu sınıf 2 de sı 16 nurnarada Mehmed, İstanbul Eyüb 
lla~a ~l'llaralı Ncnnln, istanbul oazl Osman 36 ıncı llk okul sınıf 2...A talebesinden Nusret 
hıt. rta okulu sınıf ı de Mehmed Gökbu- Gfirsu. 

KfTı\B 
1\UıtSL"N DOLMA KALEM Ankara San'at okulu teknik sıntf 1 de 

ftu• CSon Po"ta hatıralı) 10 numaralı Ahmed Metin, Bursa Cümhurl-
bat· ahya tayyare defl topçu tapuru 31 Inci vet ca1desl 296 nurnarada All Salp Akgöl, 
'tl4~:ı te~nl Taeettin Alpdinç ye~enl İsta~l'-ul Davudpaşa 25 inci okul talebesln. 
8t1'lı r, İstanbul 49 uncu ilk okul smıf 3.A da den Mnzaffer Yüce, İstanbul Nl~antaş Ah-
2oe ~a lJygur, İstanbul Erkek llsesi sınıf 2 de med bev soknk 22 nurnarada Selim, Erzurum 
lo~kıı~araıı Ati.\, İstanbul Şişli Hacı M:ınsur tatbikat okulu sınıf 2 de 87 Kadri, Ankara 
ttı Ot 28 nurnarada Nacl, İstanbul N~antaşı İstlkl0.1 ıtelinde M. Özdemir, İstanbul Halıcı. 

t:ı. Okulu sınıf 1 de Mel!ıhat Sönmez. olrlu 2 1ncı Uk okul talebesinden Sabahattın 
DİŞ FlRÇASI Gök. 

-'"k <Son Posta hatıralıl RFSfMLf EL 1Sf MODELİ 
ııılt, a:~ İltekln Uk okulu 3ınıt 4.A da FahL Bursn Atpazarı caddesi 28 nurnarada Ne-
tııııt l'ürker, Diyarbakır İnkilAp 11k okulu lzahet. Tıınyerı. Tokat defterdarlik evrak me. 
llay ı. talebesinden 36 numaralı Berki GÜ- muru Tevfik kızı Gönül Demirel, Bandırma 
f.tt;,~ o.anbul 44 üncü ilk okuldan 425 Ülker, hfikQmct doktoru kızı Sevgi, İstanbul Top -
Otıı bul birincı ilk okul sınıf 4-A talebesln. hane Örtmealtı sakaltı ı nurnarada 

İııet Can te M. Tc:nlzsoy, Derince Tr. fabrikası ambar 
ı z. . 
DİŞ 1\fACUNtJ memuru km Şükran, IStanbul Kuzguncuk 

t~ı... ~~un İ BehlQl aralı~ı 4 nurnarada Ergin. 
"llttd nönQ ilk okulu sınıf 3 de 105 KART 
t6ren Ardalı, Tokat kolordu ba.,tablbi Can. 
~~~be kız.ı Suna Cangören, İstanbul kız llsesi Ankara Yenihayat ilk okulu sınıf 2 de 100 
la ~!nden 842 A sel İstanbul Ortakö numaralı Necat.ı Tando~an, Sivas Bezlrcl 

filltü Uk Y ' Y polls knrakolu karşısında 33 nurnarada Şe-
okl!l sınıf 2 de Sel!l.ml Pek. flk Ban, !.stanbul Galatasaray llsesi Idare 

Al..OMINYOM BARDAK dmid Nuri yelteni Mustafa Atak, Heybellada 
t,l.tnb CSon Posta hatıralı) ilk okulu sınıf 4 de Gevser, Afyon lise sınıf 

beettıde Ul Qamlıca kız llsesi sınıf 2 tale. 2..A da 1097 KAzım, Adana 5 KA.nunusanl 
n Suzan Bulut, İstanbul 44 üncü Ilk okulundan 103 Bedla. 

Devlet Denizyollari 
Müdürlüi)ü 

Işletmesi 
Ilanları 

Um um 

ı . 
llılıf~r Idaremiz ihtiyacı için .satın alınacak 5000 kilo ot vejltal açık ek.'illtmeye kouul _ 

2 • 

3 - ~Uhammen bedel 1750 lira olup muvakkat teminat 131,25 liradır. 
l&Jg ~ E:ksUtme Tophane'de Um um Müdürlük Alım Satım Komisyonunda %8 K. Evvel 

i atihine müsadlf Perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

SON POSTA 

BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta.mamen tedlye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 lta;yan Lireti 

Merk~zi : MİLANO 
ButOn İt&.jyada, istanbul, İzmir, Londra 

n New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jlartçteld Bankatanmız: 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
CFro.nce> Paris, Marseuıe, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco. Montecarlo, Cannes, Juan
le.! - Flr.s, Vllle!ranche - IUl' - Mer, Cuab
lanca CMarocı. 

BW'CA <'OMMERCİA!..E İTALİANA • RO
MEN~: Bucare."'!o, Arad, Bralla, BrasoY, Cluj, 
Co.stanzr... Galaz. Slblu, Timichoara. 

BANCA COMMERCİALE İI'ALİANA E 
BU!.GARA, Sona. Burga_,, Plovdiv, Vama. 

BANCA COMMERCİALI!: İTALİANA PER 
L 'EGITro, /...ıexandrte d'Egy;ite, Elkahlre, 
Port - Said. 

Bh.~CA COMMERCİALıı.: İTM.İANA ı: 
GHEr.A, At na, Plre, SelAnik. 

'RANCA COMMERCİALE trAL1ANA 
TRUST OOMP.ANY, PihUadelphJa. 

P.ANCA OOMMJ:RCİALE İTAI..İANA 
TRUST C()MPANY - New-York. 

Müştuek Bankala:r 
Bilnque P'rançatse et İtallenne pour rame. 
ı 1que de ur. Paris. 

.~r~antinde: Buenoa-Alrea, 
Santa. f6. 

RRESTLY/,oa: S&o-Paulo ft batlıea tehlr . 
lerinde tubeler. 

CltiLİ'de:_ SantJago, Va.lparaLso. 
COLOMBIA'da: Bogota, Barranqu1lla, :Me . 

deJltn. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
8.\NC-\ DELI.A SVIZZF..RA İTAMANA: 
Lugı:.n'1, Belllnzona, Chla&so, Locarno. 
Zurich, Mandrtsio. 

JUNCA UNGAKO - İTALl.ANA s. A. 

1-f'tte u ba.,ıı.:a Şehirlerde Şubeler: 
HRVA'JSKA BANK D. D. 

Zaıreb, Su,ak. 

B.U(CA İTALİAN'O - UMA 

Llına (Peroul da b&4lıca Şehirlerde tub&
lıer: 

BUICA İTALIANO - GUATAQUIL 

Gu~&yaqull. 

ımnbal Merked: 
Galata. Vnyvoda Cadde.at, Ka.raklly 

'l'eleto9 44M~. Olun- NUmune ve şartnarneyi görmek içln Malzeme Müdürlüiilnt her ct\n müracaat 

5 •abı:ir. isianbat BürOR: 
~eı;;; LstekiUer yazılı gün ve saatte 2490 .sayılı kanunda yazılı naalkle komt.yona ~1- Atalemcıa·~ Han. Telefon 22900 /3/11/11/15 
~10285) Bf'Yofla Büro.a: 

lsta_b __ l_E_l--k--.-k--T--------T-----~------- İ.stiklll Cedde.sı No. Z47. Telefon: fiOM. 
h U e iri t ramvay Ve Üne} şletmeleri Kaaıılar tr.arı : İtalya ve Macar.tstan Jçl.ıı 

l . 
Umum Müdür:üg"' u'" nden·. -.e Tourl.o;tıque çekleri .,. B. c. t TRAVEL-

LER'S çeklert. 

2 - Idarenin Sllflhtar ambarında mevcud sondaJ Aletler: açık arttırma:ra konmu,tur. ---------------
ta ı.o;ı Arttırma 25/ 12/939 Pazartesi günü saat 15 de Metrohan binasının s ınci katın. 

:t anacak olan komisyonda yapılacaktır. ffi~ A kba k •t b • 
'~ Arttırmaya i§tlrak etmek lstıyen~erln maktuan 50 liralık teminat vermelerı lA. . . 1 a BVI 

4 

t · Her dı.c1~n kıtab, gazete, mecmua 

etıtı~ Aletlerı görmek lstlyenlerln SUlhtarda idarenın amba.r memurlutuna müracaat 
8~:~~· S~N r~s:A;nın Ankara ba-

0lıırııı: rı ve Istekli olanların mezkur gün v.e saatı.e komisyonda bulunmalart mm t. Yl tr. n yı ır asıye malzeme-
~16. · ,.. 1i mevcuddur. ~•••" 

08vlet demir ollari ve limanları işletmesi umumidırasi ilAnlari 
l.tuha 

llsı on l'llrnen bedeli 3660 Ura olan 50 000 Kg. Pis gaz 21.l2.ı939 Per~embe günü saat 
~lUe be,te Haydarpa§ada Gar binası dahlllndckl komisyon tarafından kapalı zarf 

J:tu ııatın alınacaktır. 
'tt işe glr 
111 

ltı ..., me!ı: Isteyenlerin 274 Ura 50 kuruşluk muvakkat teminat kanununun tayin 
~orı taikalarla tekliflerini muhtevl zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar ko 
llu 1te re~Uiine vermeleri lAzımdır. -

ald tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10052) 
~ 

't l.ttıhatnnı 
~ liıda en bedel, muvakkat teminat ve cinslerı De miktarlan ve liste numaraları 
b~ ~Da.l Yaıııı ahşab traversler her liste muhteviyatı ayn ayn Ihale edUrnek üzere 
tıa.ıncı ı zarı usulü De 26/ 12/ 1939 tarihinde saat 15,30 dan itibaren Ankarada idare 
llıı 

1 
a satın alınacaktır. 

tııı §e girın k 
lltı tıtıtt b e lstıyenlerin ald olduğu liste hlz"'..c;ınrtn yazılı muvakkat teminat ne ka 

':le 'le/ın "'ttıRl vesikaları ve tekllflerlnl aynt gün saat 14,30 a kadar Kamisyon Reis-
~l't rnelerı lfı.zımdır. · 

'ıa& narnel allınlar er Parasız olarak Ankarada Maıteme dalresinden, İzmir ve Eskişehirde idare 
f.ıı llikı~~a ve Hayda.rpaşada tesellüm ve .sevk şefliğinden da~ıtılacaktır. (10212> 
li te Aded ve cinsi Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
~ Beherl Mecmuu 

ı ':':--ı L. K. L. K. 
3 ll.'JOo 
1 

ı0.000 earı hat tayın traYend 
Koprü m~e traveral 

ı.ooo 
:t • 

ı so 201 .oeo oo 
& 00 50.000 00 
1 80 uoo 00 

Lira K. 

11.303 00 
8.750 00 

4&5 00 

····-···················-···························-· ... -
ilan T arifemiz 

Tek sütun santlml ···················· ..... . 
Birinci •ah:le 
lltinci .ahife 
Uçüncü aahill! 
Dördüncü •ahife 
Iç •alıileler 
Son •ahile 

460 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mlktardOL 111\n yaptıracaklar 
ayrıca tenzuA~Jl tarıfemlzden lsUfade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ilAnlar Için ayrı bir tarlfe derpl§ 
edllmigtlr. 

Son Posta'nın t!carl llAnlanna ald 
Işler Için fU adrese müracaat edll
melldlr. 

ilinedık Kolll!ktlf Şirketi 
Kabramanude BaD 

Ankara oacideal 

Sayfa ı • 

Baş, Diş, Nezie, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Icabında gün 'e 3 ka~e alınabilir. --------~Ww .......... -------------....-..-------.-..-.--------( ~~~~~ 

i 

İlk tıoıu tumoarayı bankaya 1ötürürken duydugunuz sevın' at mahBulü ta -
cırken duyduRunuz sevinçten çok daha tatlıdır. 

Türkiye Cilmhurlyetı Ziraat Bankası para blrilttlrenlere .er 111 kur'a De 
28.800 lira ikrarniye veriyor. 

Para bırtttırlrken zengin olabUlrslnız. 

Ketldeler ı Eylül, 1 Birlnclklnun. ı Mart, ı Haziran ta.ı.1hlerlndedir. 

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

4 :t 2!50 , 
40 • 100 » 

100 • so • 
120 • 40 ,. 
160 • 20 , 

Kur'aya ancak 60 lira birlktirmlt lanhr girebUlr. Hesabiarındaki paralar blr 
sene içinde 50 liradan aşağı düşmlyenler ikramlyelt:rlnl % 20 !azlaslle alırlar. 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z iR·AA T BANK ASI 
Teknik Okulu Sabnalma Komisyonu Başkanlığından: 
Yıldızda bulunan okulumuz talebesi 1çln (200) ve mwtahdemln 1çln de (53) takım ld 

cem'an (253) takun elbise ihalesi yapılmak ilze~e 29/ 12/939 tarihine rastııyan Cuma. 
günü sant 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Müber:dls mektebl muhasebesinde toplanaealı: 
ölar. konıı.,yonumuz huzurunda kapalı zarf usulü ile ek.slltmeye konmuştur. 

Eıblselerln muhammen bedeli (5060) lira ve ilk teminat (379) Ura (50) kuruştur. İs _ 
teklllı>r şartname ve nümuneleri görmek ve Ult teminatı yatırmak üzere ekalltmedeıı 
bir gün evvellne kadar okulumuza ve eksiitme günü de Yüksek Mühendl$ mekteblne 
relmelerl. 2490 sayılı arttırrr.a ekslltme kanımunun tarifatı ve §artname muciblnce tan. 
zlm e<'llecek. teklif mektublarının eksntmeden b'r saat evvellne kadar komı.,yonumu
za makbuz mukabmnde verllmlt bulunması lbımdır. Postroda nk.l olacak ıecllone ma.. 
zeret olarak kabul edilmez. 00315) 
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12 Sa~f· 

ile SABAH- öGLE -AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman d ışierinizi fırçalayınıZ· 

•• • 

ur 1car 
KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Dahilde ve hariçte muhabirieri vardır. Her nevi Banka mu~meleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kupon:u vadeli mevduat . 

GRIP, NEZLE, NEVRALjl, BAŞ, DIŞ. KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESI'cN EDER. 

DIU SC ANSA 
Kış uçuş tarifes!: 

SALI, PERŞEMBE ve CU ARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşteye Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için a~ağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Gftlata Rı h tım No 45 Telefon: 41178 • Telgrı f " H ANSAFLUO , 

DOnyanın yedı hariKasından s:ıyılaıı Mısır ehramlan yirmi kattır. 

Meşhur H A C 1 B E K i R'in 
SARAY BAKLA V AS 1 elli katttr. 

lLi UHi DiN H CI BE iR. 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 

Baş, diş, romatizma, siyatik ve kulunc 
ağnlarını geçirir, Gripe ve soğuk alğınlığına kartı iyi bir ilaçtır. 

N E O K O R i N Bııyanların aybaşı sancilarını keser 
V6 adeli kolaylaştırır. 

N E O K O R 1 N Kftlbl ve böbrelderi yormaz ve ml· 
deyl bozmaz. 

Günde 2 • 3 adet alınır. Sıhhat vekiletinin ruhsatım haizdir. 
1 

Dok,or: Kaş ı f Omer Baştuğ 
Göz müteba sısa 

llerırüıı hastalarana Cağa.loflunda Son 
ı•osta idaresi karşasmdaki N~'e 

apartımanında kabul eder. 

Bir defa tecrübe kafi 1 . ............................................................ . 
Son Posta 1\latbaası 

Nc~riyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

. S. ~agıp EMEÇ 
SAHİPLERI; A. Ekrem UŞAKLIGiL 

BAŞ, DIŞ 
N EZLE, GR IP 
ROIVIATIZMA 
NEVRALJI 
KlRlKLIK 

, iJir· 
ve hülün ağrılarını derhal geçirir. Lüz .. munca g:.ı.de 3 kate aııaai) 
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Toprak Mahsul eri Ofisi UmuJ11 
Müdürlüğünden: 

1 - İstanbulda Pendik istasyonunda yapılacak hububat ı.-~ 
garı götürü olarak kapalı zarf usulile eksittmeye konuhnutlll ' 
Ke§if bedeli «35500)) otuz bet bin beı yüz liradır. .. 

2 - Eksiitme evrakı «3, üç lira mukabii:nde Ofia Umuın ~·~~ 
dürlüğünden ve Ofisin Istanbul Şubesi Müdürlüğünden alına'(Jfit 

3 - Eksiitme 23/12/939 tarihinde saat ll de Ankarada 
Umum Müdürlüğii binasında yapılacaktır. . .11 

Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabilinde Of••' 
muhaberat serv~sinde tealim edilecektir. .Jt• 

4 - Muvakkat teminat miktarı ((2662.50n iki bin altı yü:ı 
mıt iki lira elli kuru,tur. . e~ 

5 - lsteklilw teklif evrakı meyanına eka.i!tmeye gireb•rı-r• 
için ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten ala~ 
ehliyet vesikasın koyacaklardır. «6433n ((10422)) 

,.EKZAMiN 
1 Ekzemanın illcıdır. tdr. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruŞ 

.--·MOBILYA MERAKLlLARıNA 
SANOALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 

vesair ber nevı ve şık mobilyalar 
Fabrika fiatına satılıyor 

ASRT MOBILYA MA~AZASI: AHMED FEVZI 
ıstanbul, Hızapaşa yokuşu No: 66. Tel: 23407 


