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ilitimatom vermişler KarabDkle ~:~te~.:.~:.;.::nh~: > ,..,<r: ... \ 
-- hemmlyetle bahset· ~ ~ ~ ( 

Doktor Refik Saydama mcsi ve bunları tah- ~ ~ , 

ı ~ 
ktısad Vekili rlk addetmesi r,eli- • .._ • ...., .~'."'ı 

refakat t dij·•or yordu. Rus basınının \ 
ve Rus radyosunun A\ 
ncşriyatı da Rus!.arın J 
artık Fin meselesini __ ,. ·-, 
halletmek zamanının • • ..... , 

' ı: ... .. ....... 

geldif:ine kani olduk. Q 6, ··,, 

Ankara, 30 (Hususi) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam yanında İk
tı.sad Veldli Hüsnü Çalhr :ve ~fec
li.t M:üstakil Grup Reısı Rana Tar. 
han oldufu hald! bu akşam yırrni 
bir buçukta kalkan trenle şehri
mizden Karabi\lte hareket etmiştir. 

larını gösteriyordu. ı ..) r· .. ; 
Nihayet, Sovyetler, :: Cı ,) ::. 

(!ıtvamı 8 inci sayfada) 
Finlandiya ile olan a
demi tt!Cnvüz paktım 

-J 

... -····-····· .. ········································.... feshettiler ,.e üstelik 
diplomatik mUnase- 4 

llerekede iki beti kestiler. Bu ha- CO 

tren carpıştı diseler, kademe, ka-
' ' deme, Sovyet Rusyaw : 'J JJ 

1 ölü var nın Finlandiya Pe _.?! 

l r ··ıar~şal Voroşilof Mcı.rqal Mcı.nne-rhaym M.. d . . d S bulundu~unu göste-

harbf:! girişrnek üzere ~ 

i. . 'k"' 30 (H • H I. ki hü ..,.. ...................................................... , USl em e netıcesın e riyorlard.ı. 
~" t>ı.ı, ususı) - e sm • t ' • d 

~"'k h d Plomatik münasebatını kes E s ı vagon parça an ı Sovyet Rusyaya 
U..t"\ it'. tısunda dün Moskova tarafın • n on herhangi bir tecavüz- ,. . . . . 
b· t h:ız ed '! .. ı~;t '>O (H ') _ B b h b . b zarar verm~k mev- Sovy•t kıtacı.hnm lo ınıandıyaya taarnız ettıklerı mevkilerı 

l' dnv, ı en ka·~·arı muteaklb had • t ... , .... , v usu!tı u sa a e~ı on . ~ . . . • 
~t>· c.ve girmiş b 1 p · So vaz1y~ be§te Ankaradan gelen makinist Ekremin kı ve imkAnında bu- gö,terır hurıta 

ger . · u unan ın - v- ~ . . 
1!. lttl lı{ ~li~i, ])ihayet müsellAh bir idaresindeki 13 numaralı katar Hereke lunınıyan to~ u 3 milyon kadar olan F'in-ı nüfusları o'oan Snvyetler le bir h arbe gir-

Sava tr.unccr olmu.ştur. , Londr.a, 30 (Hususi) - Helıinki- ~ iatasyonuna girerken 55 numaralı mar - ler, yalnız Avrupada 100 milyondan faıla (Devamı 5 inci sayfada) 
1r1 b~lha~, ~niz w k~a kuvve~ ~~ cU~~d Pre~· muhahlri, F~: pnd~~ a~a~n,n hıda b~dkm~U~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~<J"şı ~OS~bnhtan.jtibaren Finlandiya'Ya kabinesinin _b~ gece ~~un bir ~oplantı- ı (Uciıamı 8 hıci sayfadal Da ladge rla nto J 
r. r nı. 1 ~ket e geçerek, Helsinki lle di. dan sonra ıstı!a. ettiimi bildJrmekte.. ~ • - - • pa m e U a 
ba~lnrn~~ıın ~ehirteri bombardımana dir. (Devamı S ioc'i sayfada) ~ TÜrlt • ng·liB • 

.. ardır. (Dcvamı 8-~~i-~a_ll!~a) .. ~:O:::.;,;-·:.;:.:;.:;.;;.:""""" ...................... ..J .; ,~_IS .lll"" CJ n-ansanın ha b A . -;- - - .. 1!. ~ 'll!. • ı· t 
merıkanın tavas ut L~~3~:!~r~!~~,~~~k. hedeflerini izah etti 
teklı· ı:1-nı· Savnetler tuıadi mü:r:akerelerde bulunmak üzere 

/ j 3 Londraya gelmiş olan Türk İktısad H .. 

J;'· 
•nland· 

du••n red' Jettı•ler y~ttnin Rel.ti Hariciye Müsteşarı Nurnan U j Menemencio~lu bugün Hariciye Na:un 
Halifaks ile öğle yeme~ini yemif, öğleden 

tik ıyanın istilası Ame-
. a ef!<a,. t • • • lsy .ı umumıyesını 

an etfrdi. Almanya, 
se · · 't yırcı ka h yor 

tb "<>ndı·a 30 
t' tııafına k (Hususi) - Sovyet - Fin 
~rı <\nıerik:rşı .!'akın bir alaka göste -
h rı. alel~ceı Cum?urreisi Ruzvelt, bu- . 
~~~en bart~ Vaşmgtona dönmüş ve · 
U~tür. cıye nalzın Hull ile görüş-
linrbı 

~·s rı '2'Uh . 
idrı.r- .Aın l'ika u ı undanberi hiçbir hA -
~tttdı~·an1n i t .~fkarı umumiyesini Fin
ttı r~e!l1iş/ ı ası kadar ~ddetle isyan 

C!rıka d~~~tSon dakikaya kadar A • 
<De addmlan Sovy.tlerln 

vanu 8 ind say(acla) Amerika. Hcıridye Nazırı HıUl 

(Devamı 3 inci scı.yfnda) 

[Hangisi doğru?] 

üstad Halilin tablosu 
meselesi hokkabaz 
kutusuna döndü ! 

Jüri heyetinin sözleri 
arasır-da tezad var 

1 

Günlerdenberi matbuatta geniş bir 
nefl'iyata yol a~an üstad Halil (Pa~a) nm · , 
devlet resim serglsıne alınınıyan tablola- DJ.ladye son haım muharebelerinu t•nuıyüz eden Fransız t~yyarecUcri arasmda 

(Devam& 3 ınci sa]lfadcı) • (Yazısı 8 inci 'yfaıla) 
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Finlô.ndiye - Sovyet 
Mulıarebe$1 

Yazan: Muhttthı Dirren 

B u ~tırları yazdığımız sırada Sov

~ ordusu Finlandiya hududla

rını geçmi§ ve iki memleket orduları a
rumda ilk çarpışmalar vukua gelmi~ir. 
Demek oluyor ki, Avrupanın şimal köşe
ainc:\(!, k-Jçük mikyasta da olsa, yeni bfr 
b.arb ıbaşlanuş bulunuyor. Bu harb de, 
bundan evvelki gibi, klasık harb ilAnı 
merasiminden geçmiş değıldir. Zaten, aı·
tık ne klAsik dip!ornasi, ne klfısik sulh, 
ne de klAsik harb merasimi kaldı. Dünya, 
çoktanberi bu gibi merasime veda etmiş
tir. Çokts.nberi, her ağzını açan dc,•!et 
adamının, kendisinin o gün ho§una git
miyen ba§ka bir devlet aleyhine bol bol 
ldltrettiğini ve fakat, bundan do!ayı me
aele çıkmadığmı çok gördük. Bunun gibi, 
her siUı.hmı kapanın ötek;nc ıstediği da
kikada tanrruz ettiği hallerini de pekala 
hatırlıyoruz. Bunun iç b, iki .gün içinde, 
nagihani bir surette şiddetli bir gergin
lik peyda eden Finlandi)a - Sovyetler 
münasebatından sonra, birdenbire Rus 
ordusu aşkumanc'lanlığının, orduya ileri 
hareket emtini vermiş bulunması bizi hiç 
te hayrete sevketmez. Bu gibi ahval, şira
:r:esinden çıkan bir dünya iç-in artık tabii 
ve adi i§lerden olmuŞtur! 

Fin·1andlyanın uğrad!ğı bu ta:ırruz, bır 
kaç bakımdan hazin olan enternasyonal 
bir hAdisedir. 

Her şeyden evvE'l, şunu kaycledelım ki, 
bu taarru.zu yap:ır. ordu, uzun ınüdd('t, 
dünyada sulh fikrinın en hrır,ırefi mü
t'!afaasını yapmı~ ve bütün devletlerin, 
lsier büyük, ister kü\llk. bütün devletle
re karsı herhangi bir ta~rruz ve tecavüz 
fikri bes1ememelnrı lehinde pek çok şey
ler söylemiş olan bır mem'ek,tin ordu
wdur. Bir zamanlar. Cenevrede cmüte
caviz• in tarifi içın . Türkiye Hariclye Ye
ldll Dr. Aras1a birlitke, gün erceı nefes 
tOketmiş olan diplomat. gene ayıti mem
leketin murahhnsı idi. Şimdi, ayni mem
leketin, kilçUk ve zavıf Finlandiyaya 
karşı, birdenbire bövle b"r tnarruz hare
ketine te ebbüs etmesi dbet hazindir. 

İkinci bir haz· n M cli , d, şudur : Sov
tlerin resmi m r ı o1nn Entrrnasvonnl, 

ru .. cadakf güftesi !le, yirmi senedenberi 
fUDU söyler: 

Btı, bizim son ·c kta'" harhim z olrı.cak! 
!nsan ık ente1'1'a na' ile ilen gid~>eck! 

( 

SON POSTA 

~las a olmadığı gün 
Adamın biri bir baytara. •müı·acaat 

etti: 
- Benim bir atım var,dcdi, atım 

&ir gün hcuıalanıyor. Yere y11tıp ba -
ğırmı.ya bcı§ıtyor, CTtesi gün bir şeyi 
kalmıyor. Fakat CTtesi gü'ı tekrar ay-

i ni hastalık ba~ gösteriyor. V elhası' 
i bir gün normal, b'r gfm Jıast.ı, şimdi i 
i ne tavsiye edersiniz? E 

i Baytar düşündü: E 
i - Kolay, dedi, hastıı olmadığı gün E 
i pazara götürüp srıtarsınız. ~ 

"-. ....................... ---.. ... -~ 
Japon geDıisinden 

urtalan kuş 

Söz degil, fiil lazım ... 

Birincikand ~ 

Sözün kısa ı 

Aşk ve dostluk 

'------ E. Ekrem Talu ._.-p 

G azeteci, onu şahsan tanunıY~ 
bilmiycn, fakat her gün jJl'lZ , 

ve yazısı okuna okuna, zamanla en mııtı 
nis bir arkadaş, bir dost, bir derd orta 
olan bir insandır. 

Her hangi bir gazetenin daim! rnulı~ 
riri sık sık, okuyucularından mektub e!J 
lır. Bu mektublarda, onlan yaz:ınlar. IT 
yakınlanna açamıyacaklnrı derdlerı dJ~ 
kerl~r; nasihat isterl~; tnnışmamak, hfq 
yüze gelmernek ve yüz yüze belki de .Jcı 
bir vakit gelinmiyeceğinden {'min olıJl:ııl 
derman arıyan meçhul karlin cür'etı cJ 
arttınr. Bir ananın, bir babanın, bir .J<O , 
veyahud ki bir zevcenin ilfmihaye mc~. 
hulü kalacak nerdleri biz dinlcriz. Bu~ 1,!• 
mad mesleğimizirl mazhariyet ve Jll~~ , 
fatlarından biridir. Akhmız erdi~i, dıl;B' 
miz döndüğü kadar b•.ı müracaatıerc dltl 
vab veririz. Bazıları hususi mahiyette rr.l 
Cevablarımız da adres verilmiş ıse ay4 
yoldan gider. Umumi mahiyetteki del' lll' 
lere gelince, bu::ıları da gazetedeki su 
numuzda tahlil ederiz. . }{S.' 

Bu cümleden olarak, geçen gün bır ıı• 
dın okuyucumdan bir mektub a!dırn. 13~~ 
de olmadık mezıyetler tevehhüm eder 
diyor ki: •f'f'il 

- cSiz ki insan r:.ıhunu tetkik <" c:, 
ve anlaın.ış bir muharrirsiniz, AUab .8 ct 
kına beni tes,lli edin!. Beş yıl '}i!Y 
vardığım kocam la aramızda düne f!C 'i , 
ciye kadar kuvvetli bir aşk hüküm ~~,., 
rüyordu. Sirndi bird~nbire o şiddet !·iı~ 
boldu. Birbirimizi hiç sevmi~·or de,_.ı , 
Sevişiyoruz .. l~kin iki dost gibi .. b~ ',. 9 
ziyetin, böyle rlevam ederse fell\ketı\rr 
ticelenmesinden korkuyorum, ve bu 
ku günlerimi ~ehir1iyor .. ~ t ~ 

Böyle vaziyetler evlilik havntındn e''j 
olmadığı için, cevabımı burada ver« 
mOnasib görüyorum: . c·tl 
Aşk fevri bir lıadisPClir. K"ıh mıı r . 

scvkile, kah bir zfıf neticeci cılaral:: ~ ıı 
· denbire doğar. Yüzcle. hosumuza C!l • 
bir çizgi.. manalı bir balm .. bir teb! c~3 
süm.. gönlümüzü dPrhal alev1endlr!l'l~~ 
kafidir. Dostluk isP. vavaş yavac:, nnl li~ 
anlaşa. düşüne d:isüne, zı.mı:ın1a ter ret 
eder. Onun icindir ki dostluk. nc:ka 
vakit mürecca'htır: zir:ı dav"nıklıdı:· ,. t'' 

Bfr de aşkın kine inkılab PtmPSl ~~ıı 
dır. İşte asıl ~ü::ılrri 7.e"irJivpn. h:_~, ıııı 
tad ve mana ~ınkmıv~n1 budur. '\ .. 1, 
temc>li aşk olan bir dcıstluk kadın' rı 
kavi ve grpta .odilc>,..<'k bir şev vnkt~r 

Kocanızla karc:ı kırc;ıva otıırdl' 
Bunlar, Londrııda yeni' evlenmiş bir anlar, mazinin tatl• ht>yı?canlnrını ~bU 

çifttir. Delikanlı o gfin askere alınmış, o nfin mütckabP !timad ve ~avrı uz
1
, 

Bundan bir müddet evvel Atmanların müess{'s temiz huznr V<' ~ld'ınun~ giın nişanlannuş, o gün evlenmi§tir. Yal- bir ta fil Şetl d dal " rak azami haz ıiuvab:lirısiniz. 
1 
r~ 

yyare osu an a an uzc- f 1 "k mme 
L.-- d ir · kadar wıyük bfr . . 1 Askınız en rl'UVP ıK. t>T' mu r "· nız evn::.~uııe a esme o uo.. rinde bir hüoum yapiillilar ve kendı ıd- 1 tice ·e varmıc: T):ı-.., "" ic:tiyorc:unuZ· 

heyecanla gitmİftlr ki, yüıüğünü evinde dialanna göre birçok bomba atsrnk İn- t:;; ı;; 1 r-C-afte 
unutmm:., evlenme muamelesi esnasında giliz sahillerinde birçok hasara ve zayin- G. l luu~m- ·······:·' 
kendm:dcn yümk istenince koşa ko§a ta sebeb olmıı~lardır. Halbuki neticede ""::··· ................................... ~.mf"etin.n 

bu haberlerin tamamile asılsız o C4\ğtı an-IDun Oryant Frayn c y . 
Son ve kat'i hnrb dcni1en şey, Rusya- evine gitmiş, yi.izüiü alıp gelmiş, bu su- !aşılmıştır. İngiliz ajansları da bir tav- Tti' rkiye m u mess i H ge. dı t nın burjuvalara kar ı, dahil-le yapmış ol- retle bir hayli ter dökmü!i, taban patlat- tl 

du~ ihtilAl hnrbi idi. O yap:lıp bitmiş, mıştır. şan~an ba§ka ölen olmadığını bildirmiş- Beriinde kurulmuş olan! o.:;:e.: 
fakat, ne enternasyonal sayesinde dı1nya lerdır. Frayn cemiyetinin Türkiye ınu bi-l 
Ileri gi•miş, ne de btiyük balığın küçük- da yürü.mfyecejl hakkında en çok ~ İ~~lizler db~ va~'.a ~~ e~l~~~k~.en de sili Baron von Lersner, dün s~:iŞ ; 
leri yuttu~na dair her dılde dolaşan es- ümidler v~ olan Sovyetler Rusyası- Bu ı,.., .. , geçerucrde bir mayne çarpa- g~rı urma ı ar. ın: 1 gor ı~ulz şe- scmplon ekspresile şehrimize ge 
ki SÖ Ü k t 'ni k b tmi tt d 1h 1 k hi i b ~"'11 ki de varyeteler tertıb etmektedır er. d zaman z . ıyme ı ay e ş r . nın a. n ayet, insan ı tari n n u es- rak batan Terikuu Maru Japon gemisın- tir. ı;e }{ .. 
İfin daha hazini de şudur ki, Scvyet ki ruhundan uzaklaf3lllamış olması elbet de bulunan bir yolcuya aiddir. Vapur ba- j ngilleredeki kadın Baronun beraberinde refik~sı ·sta ' 
kıt'alannın, dün hududlan geçtiği sıra- hazindir. Fakat, bunun hazin bir hndlse rorken ~ ta dehşete düşmüş ve uçup t ibi bulunmaktadır. Mümessıl, 1 ttııll' 
da, belki de bu iki mısra, gene bütün o\masından ne ;ıkar? Hayat boylcdfr, uzaklaşmış, saatlerce gökyüzünde dolaş- askerterin saç tuva 'etleri yonda Alm~n kolonisi ve dostları 
Sovyet er dnhilindt:>, türlu türlü dfllerle böyle gel~ ve böyle gidiyor. Onu oldu- tıktan sonra nihayet vak'a yerine gelen İngilterede kadınlar harb dolayısile f.ndan karşılanmıştır. ·ıc * 
terennüm edilip dtguyordu. ~ gibi kabul etmek ve bütün tecellil 1- bir geminin direklerine konmuştur. 'l:esa- bazı muavin askeri teşkilAtlara girm€k Almnnvanın şark memleketlerı bet• 

Demek, bugünkü dı.inya, dünkü dün- ne karşı müdafaaya hazır olmak yega:1e düfe bakın ki 0 sırada sahibi de kurtan- hakkını kazandılar. Bu te~kilfıtLara dahil tısadi, ictimai ve kültürel münn:~ et· 
y dan daha farklı değ'ildir. Hatta, bugün- vazifcmizdir. lıp o gemiye alınmış, bu suretle birbirJe- olan İngiliz kadınlarının sayısı pek faz- lerini arttırmak ~ak.saldi~~ t~şek:UrrıcS 
kü dünkünden daha riyakar ...:e daha ya- * rine kavuşmuşlardır. lndır. Son h8ttalar içinde bu kadın as- miş olan bu cemıyetm Tur~ye şıır • 
lancı olmıı~, isterseniz, bu müşahedeyi Ö kerler arasında ciddi bir galeyan başgös- sı·ı·ı, kendı'sı'ni gören gazetecııere ·....-- yle zannediyoruz ki Finlandiyalılar, A 
dfinkü dünya lehinde bir fark olarak k d' lıkl . şka katşı sirrorta termiştir. . . • l"ı'ı so"ylemı·s. tir: ı'le ,te en ı var annı müdafaa i~in her ne n u r 
kaydedebilirsfniz! 1 1 Id 1 d M ' F 1 Galeyan. ın sebebı şudur. Kadın asker- c- Almanya şark memleketle d·ı ,.o müml{ünse yapacakl.ardır. Bu ldçük mil~ ngi iz sinema yı ız arın an ıs e s 

. . ı· lerin permanantlan sık sık bozuluyormu~ b'lh Tu"rkı'ye ı'le ı'çtimai, iktısa rt let, Lehistan kadar çok nüfuslu bır ca- kendisini aşka karşı sigorta ettırınış ır. . d'll . ı ac::;s::ı. 8 (!ıı 
Finlandiyanın uğradığ'ı bu taarruz, bi- mia degildir. Fakat, or~ nisbetle çok yük- .Mis Fels çok güzel, çok şirin bir kız- ve asker olduklan ıçin iste ı { erı zaman- kültürel müm:sebetlerini arttırrrı ır ı.t' 

.... ~ i,..ln b'r baı:ık' bakımdan da hazin bır' d d 1 ı· k. 1 d da çıkıp istedikleri gibi permanant yaptı- hemmı'""tle karar ··ermı' <.: bu}unrrııt ~~~ ., ı '$ " sek bir şuur ve medentyet sahibidir. Hiç dır. Bun an o ayı peres ış ar arın ;,n n : v ._ 

hAdtsedir. Avrupanın en şimal köo:ıes:inde, bi ta afta k dfl rf d ı · b' tü'rlü yaka ·ını sıyıramamaktadır ramıyorlar~. d • ··ı et 
ır r r n en e ne yar ım ge mıyc- ır ::. . Bu galeyandan haberdar edilen harbi- ır. k dl Alrnanvada te~ekkU ·ı , dünyanın en tleri gitmiş bir medeniyet ce~i muhakkak olmasına rağmen, F!nle- ı Mühim bir mm kumpanya:.ı ile on se- . 

1 1 
Bu mn sa a w ?. 5sı yuv sını kurmaya muvaffak olan millet, rin, vatan uğurunda hayatlarını feda e- kiz aylık bir mukavelenamı: imzalamıştır. ye, b~rı~e ve. hava nezare~l~ri ~ac ın~- mio:ı olan cemivetin Tükiye :mııJl'l~ereC8 

bizim kankard<'şimiz olan bir m11lettir. deceklerini bütün Turan çocukları gibi, Kumpanya, mukave!enameyi ımzalamn- rm guzellıklerını ko:umak ıçın er te - li~nc tayin edildiğim için son ııe )'rY 

Birkaç Turan kabilesinin kurdu~u ve on- istilaya karşı duracaklan muhakkaktır. dan evvel yıldızın kendisin! aşka kaışı bire baş vurabilecek erinı kabul eylemfş Alm~nlar Türkiye 
1 

,ıı• 
ve her bir bölüğe bir berber tayın eyle- memnunum.l biran e..,Ve ti• lann nesillerinin ileri götürdü~ bu yu- Onlara Iyi taUh ve mes'ud bır istikba! sigorta ettirmesini taleb eylemiştir. . f ni ticaret an aşmasının ' }tetiJl 

va, Turanb çocukların ne yüksek d~re- temenni ede im. Sigorta mukavelenamesine göre :Mis mış ır. pılmasını istiyorlar. İki merrıle eıırrı " 
cede -bir medeniyet kudreti ile mücehhe7. _ liJ 1 m • Fels birisini sevecek ve aşık olacak oldu- verecektir. Mukavelenamesi de derhal cari işlerini kolaylaştıırmak için .~ 
o~u~nugö~eren~nlıbirtarihve~k• ~~~~~~~~u~h~L~~~b~~~c~~~''~~~g~~n~~ğ~u~b~k~d~h~d~e~lO~O~O~İn~g~i~li~~~l=rr~a~lı~k~b:ir~c~e~n~f~p~~~e~d~i~le~b~il~e~~~k~t~ir~·~~~~~~~~~ den pcleniy~a~~ım··-····"~~~~~~ 
Btdır. Turan çocııklnrının, Orta Anadolu- ": .... -······:;:···A ... K .. \/" 1 M 
nun çorak yayl 1sında olduğu kadar şi- i S T E R 1 N A N, i S T E R i N A N M A ı 
mal ikliminin buzlu ovalarında da müt- 1 

ht§ bir hayat ve mukovernet kabPdyetini 
gasterdfğ'ini bir kere daha isbnt eden bu 
vestka, bizim için bir ş<>r f ve her zamnn 
U:tihar duygularile mütalea eçltımeğe la
yık bir est>rdir. Bu yuvanın huzur ve sı.i
kfınunu ihl~l edecek olan bu taarruz hA
dlsesi karşısıııda yüreklenınizin sızıama
ması imkAnsızdır. 

Sade bizim değil, bütün aklı bamnda
ki dünyaya hüzün verecPk olo11 diğer bir 
rnfişahcdc de şudur· İnsanlık. bütün mu
vaffakiyetlerini. biltün yüko;e'is1erini ve' 
llerleyiş]erini, da i'l1D k••ndisinı ku''Vı>tli 
hisseden bir millc•tin di rrini E'Lm<'k için 

GEtzeteJerde sevinç ifade eden cum!elcrlc yazılnuş bir 
haber görüldü: 

- .,Fransız rejisi mutad ÜzE're memleketimizden her sene 
4 ı; milvon franklık tütün alırken bu yıl bu miktarı Ç'>ğ·,]t
~ıştır, 100 mi'yon frank1ık tütün nlacakttr, İngiliı Tt.'jisi de 
bt• mikttırdan fazln mübayaada bulunacaktır,, rlcdilcr. 

tstatıstiğt açarak baktık: 

1938 yılında Almanya 

ll , Avusturya 

~ ll Çekoslovakya 

ll> ll> Polonya 

13 31)6 

767 

ı,sıa 

ı ,26!) 

?lı!ilyon :i~ralık tiitün satın almışlardı, yekunu toplayınız, 
193~ yılı ;ç;ndc yalnız bu mem1eket'ere 17,246,000 !·ralık 

s~tış yapmış olduğumuzu görürsünüz. Bu miktara gene 
1938 yılı :çın ce Fı ansaya sattlğımız tütünün bedeli olan 
25G,OOO Iırayı cia ilnve edelim, yektln 17,502,000 Urayı bulur. 
Fransaı.ın bi1dcn bu yıl satın alaca.~ı tütünün bedeli o:an 
100 milvon frank bizim parainızla takriben 3,000,000 lira 
eder. Bu miktan 17,502,000 liradan çıkaralım, geriye 
14 502 000 ıira kalır. Demek oluyor ki, knrdan vazgcçtik, 
7.iyıın etmemek için Ingiltereye bu miktarda tütün satm&k
lığunız lazımdır. Aksi takdirde ortada sevinecek bir htı -
disc cld .. ığuna: 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl fırsat aramasına borclu görun-

mektc devam edi) or. Bu yo1-, '--------------------------------------------------' 
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Macar Nazırının 
Rumen Hariciye 

N ztrtna bir cevabi 
Budape.şte 30 (A.A.) - Macar a 

jansı bildiriyoı·: 

Macor ~jansı muhabiri, Romanya 
hariciye nazırı Gafenko'nun beyanatı 
hakkında, Macar hariciye nazırı Kont 

Sayfa 1 

e Sovyet - Fin harbi de 
başladı 

Yaz1m• ReJim R:ı!!ın Em,.ç 

Cs!l.ky'nin mütaleı;:sını so~ ve ken- inlandiya ile Sovyet Rusya ara.csında 
disindeıı şu cevabı almıştır: bir J;ayii zamandanberi devarn e-

Öl ii 56 kişi de yaralandı edecekmiş Rornonya harkive nazırı Gafen.k.o, den noktaı nazar ayrıl!~!• So,_}c~ kı~aat 
, . .. ~ nın ve hava kuvvetlerının },ını.ıııdiyııy" 

. :eı.ztnca . . . -- haricıye encurneni azalan huzurunda- karşı tecavüze geçmeleri ~zerin~ dündt Pnrıar ~ 3
0 (A.A.) - Son resrnt ra-ı ma~ hıere 56 yaralı tesbıt edi~ştir- Amı;terdarr. 30 (A.A.) - Utrcchtsch, ki beyım~tmda, Trianon rnuahedesinin itibaren silahlı bir ıhtilil.f haline m~ıldb 

Holanda ticaret gemilerine 
harb gemi'eıi refakat 

&arsın; göre burada vukubulrnuş olan H~fıf yaralılar mahallinde tedavı altı- Dagblad gazetesini;n yazdı.ğın.a gore, 1 büyük bir adaletsizlik teşkil etmed1 - etmi{ötir. Bu süt:.ınıarda müteaddid defa ~ 
~ Şl.ıdını.n Yaptığı tahribatın bilAnço . ,na alınrnı§, a~ır yar.alılar da ~clncan HolAn-ia hükumeti 3 Kanunuevvelden, ~rini ve yaratılacak nizarn ne olursa ol- l~r mevzuubahs edi~egelmış olauğu veç -

Sa ur. m~ml~ket hastanesme nakledılmlf - itibaren ticaret gernilerini Holanda sun bu muahedenin hiçbir suretle tadfl hb~~e.. Fin - Sovyet R~ya anlnşmazlığtıllll l'Snı.tı Ba k"" · · M 1 di 120 000 kil üt vt yive . . utun esasları tam bır surette anlaşılmı1 
lla'hiy . § oy nahıyesınde 16, am er r. · oyu m eca 

1 
• - harb gemilerinin rcfakatinde sevket -, edileıviyeceğini söylemı~tır. değilctir. Çünkü, Sovyet kaynakları, bu 

13 kö esinde 4, Karakulak nahiyeainde, co k ve tohumluk. Ye ÜÇ bin lira kıyme- me~e karar vermiştir. Romanya bu fikirle, bugün gerek ı ihtil&fın neden ibaret bulunduğunu mu .. 
biyeı yv~e ehommtyetlt tahribata sebo - linde eşya• ve S.OOO lira kıymottnd<ı Bu hıiber resmen henÜ7. reyid edtl- , muherlbler, gerek bitara'llar arMındA bss~l bir su~cı:e aydınlatmadıklan ~ıbl 
~ t t1lı1ş Ba~köy nahiyesindeld 80 hayvanat enkaı: altında kalarak mah - memiş r.lmakla beraber çok ciddi olan 1 tecrid edilmiş bulunuvor. Romanya -ı !ınlandıya hukumctı de ortay.:t kamil_ b;r 
6{) amamen 303 ln A • • • • k :ızahname çıkarmamı::;tli'. !<'akat ihUJafııı 

7 ev de f!V kısmen yıkılrnl! va vo mştur. .. . . .. bu Jibt>ral gazete rnerkur haberın do~- nın, Par!~ kenar mahallelerı sulh a 1- başlıca esas!arınm bi:- takım arazi taleb _ ~tan ilıaf!f ha~ra u~amıştır. Kız:ılayın gonderrnJ..f oldugu 
300 

ça- rulu~nnu temin eylemektedir. Bunun ' desini diriltmek maksadile sarfetti~ · lerinden neş'et ettiği, her iki taraf me _ 
16 ,. ~,:•hı Yesinde 6 3 ev tamıiınen, dır açıkta k lan halkın bonnınalarına en bii)'U k del ili d e bu ha beri ihth·a e - ı gayre! 1 eri protesto cbnek guretile, yal-I n~ bilnd~. de! ••!la b~diri'!" iş oldufuna 
tara ıı- ·men yıkılmış 163 ev hafif ha. k~fi gelmezni de halk taratmdan bir Iden husust nUshalarını ecnebt muha • nıı Mac?rl~tanın .sulhü narnma değil, gore, .bugunku mUsel,lii.h muccı.deJeye ı:ıeT 

tr~ gtaınıştır. çok barakalar yapılmak suretUe bu bi 1 .. d ·m·- lmac;ıdır. v . m da orta Avrupa sulhil namı zu te~! eden davan.n zaman zamnn ıfa-
• 

4

~rak ı r ere gon eı 1~ 0 
• A nı za an de edılen kısımlaraıı toplıyarak bunlar -~ 472U an nahiyesinde 102 ev tama- noksun ikmAl ~dllmt~ttr. Bu hnberde deniliyor "ki: na da bir vazife ifa ettiğine eminim. dan, hadisatın tarıhçcsılc beraber bir bü-

i!E: hafif ~ kısmen yıkılmış ve ·HO e-Y • Dikillde :ıelze1e E~er İngiltere daha• adilane tedbir - Paris muahedelerinin sukut etti.~ bu tü~Iük çıkarmak mümk.iindür. 
Uç rı su~tte hdsara uğ"ramıştır. fzmır 30 (A.A.)- Dün saat 13.! 

0 
da ı ler alm~a Rolanda har!-ı gemileri hirna- l~<'v;r-:lf'. Rom~nya, harbden istifadeye ı Ingiltere ile Fransanın ilanı harbi kar-lltuıda ahiyede 6 kadın 21 çocuk, enkaz Dikil1ıie 4 sani)~ süren yeni bir zelze- yetfndr sevkiyat ta bulunmak kararını d{'vam eden yegane devlet olarak ka. şısında. ~rk hududl~rım emnıyet altın-a 

kalarak lSlmftş ve altısı ağır oı.. le olrnu~tur. Hasar yoktur. tehlr etme"e ~meded!!·. lama~ çiinkü bu, Karpatlar havza'sında 1 alara~ ~~ cephede ugra~maktan kurtu~ -
5 ' .. " . . mak ıstıyen Almanya Sovyet Rwya ıle B 1 ~k s 1 o· 1" w• ., Gene bu ~azP.te söv1e \"Rzıvor: huzur ve sukunun ınkışafını ası~ te - bir anlaşma yapmıya mecbur olduQu 7.a-e Ç! a - H olanda ovyet er rr IQJ 1 e Çok muhtemeldir ki, böyle bfr t~d- min etmiyecektir .. R:omanya harl?ıye na ~an, bunun ?ir .icabı olara!{ Sovyetler• 

hud d . •w• d k" btr! Almanv2 !vi karsılavacaktır. Çün- :r.ı:::ı bunun sebebını herhalde bılir. bır takım tavızler.da bul~~ak vaılyeUn· u 11n•tn blrle~tiQI 1m~ny ~rasln a 1 kü bun~d(l dola~an ıiv:lyetlere ı;öre Al- d~ kalmıştı. Sovyet Ru.s.)anın Baltık i:l-

k tM l y i t1 U , • .", ı ; .· bi k h u F d 3 o 00 hıllcrinde ve Es ton ya, Letonya ve Lft -bQ t d • " mtın~ a Holanda\ 
1 

bu .edb.ıı tat .. ransa a vanyada e1de ettiği haıeket serbestisi bu-a a lma;, tahşida 1 Unas at SUB\tnıifl tesvik evlemi;;tir. BE:>r1in oy - . nun bir neticcsidtr. Sovyet RusyaPolon-
Lan ~ le zannediyor ki İn~"il'ere aç!k deniz - d 1 ~ t h" d"l" ya harekatını müteukıb bu üç devletle Ra~lA~Q 30 (A.A.) - Dslly Telegrnph Avusturya hududu 30 (A.A.) - Ha- lerde Holanda donanma•·ına taarruz et- o (ı or er IS e hi yor ayrı ayrı anlaştı ve Finlandiya körfezlntn 

tcL-~4Ilin E , b" · Alın · ajans bildiriyor· ~ ki kt " dahilinde buiunan Kronştad limanlle o -'~datı upan muna ırı an ı us 
1

. · . . · da me~tr-n ce· rıec'<' • ır. Paris 30 (AA.) -Milli mUdafatı ne- nun hinterHindını teşkil eden Le~rad llı!:!Jttedir·hakkında şu malthnatı ver - Sovye~ ıktısad hey:tının, . Berlın Londra 30 ( .A.) - -RPııtPr: ,,ıareti, :,ıhhiye servisindeki ihtiyat za- arazisinin müdafaasını kolaylaştıracak bir 
nutı . .. ıbulundugu _sırada, Pılsen cı:arında_ii İngiltere hükumetince bildirilıyor ki, bitlerinden bir miktarına rnuvakkaten takım hava ve kara üsleri ternln atti. Bu-

i'an !in Söylenenlere rai'hnen Alman- Skoda fabrıknlarına verd1klen s1.parış- Alman malı nakledPCPk olan ticaret . t ·ı a karar vermiıttir ralara Kızılordu gJrnizon1arı yerleıttrdi tıırı ltı Belçika H la do h d dlcrrı -ı leri yerine getirmek için Alrnaıı.yada va.purlPrmı bitarafların har b rTemilerl : ...,~<'zunıve ı ~sındl . • ·ı 'h tl . Üç Baltık devletinın S'>Vyet taleblerln• 
biri . .' ve o n a u u " . . b k b 1 dığından . .' . . 1\ıcmlel>.ette vucu erıne acı en ı yac karşı mümnşatkar hareketine mukabil llıtn e eştiği noktadaki tah.'iidatı de - kafı derecede 

8 ır u u~a 'tma~ n.fak::rtmde se\·kot.me<;ı: bu ~aharı rn.ü 1 lıisFedilmiş olan 3,000 ka'd.ar doktor, J.'inlandiya. Sovyet Rusyz.tyn esaslı arazi 
J\ 'lnektedır. • So\•yetler noksan olan mıktan 1 

sadPre hususund :ı tn_ınltercnın vcrmış 1 diş(' i ve eczaemın normal vazifeleri ha. terkine rıza göst2rmedi. Ayrıca Sovyet ~ b<:hen etrafında 6 f ka bulunuyor teklifinde bulunnm§lardır. Fakat. Sov- o}juP.u kpraı ~ de~iştirrnıez. 1'1; dönecekleri tahmin edilmektedir. Rusyanın kendisile akdetme!{. istedi]ti 
d' lıtılnrın b . ' ~r . . k 1 · 1 yetler, verilecek bakırın kullanılışım - --- ~ · ----· --- mütekabil yardım paktım da, bıtaraflıA"ı-
ll'. arız hedetı Lıege aes • kontrol etmek ürere Pilsen'e bir ko- E ~· H lA d d Adli teb'.g:>tın po -ta ile nı ihl5.1 edeceği beyunile reddetti. Sovy~t 

i ·· d rmi 1 d" Bu hAdt~e i S \1 auznr ı o~a: 8 a Rusyanın, Finlandiya i!e yapmayı ıatecli-lıir İ . . . . ba m syon gon e ş er ır. ~ , . - ~.. • • yapılmasını temin için ği mütekabil yardım pgktı haricinde A -ıOlıd ngı)ız gemısı ttı ki müttefik Almanya ile Sovyetler Bır 1,. r ~''"f land adalarınin kendi kontrolu altına 1~k j rtı 30 (AA.) _ 3000 tonilA-to- liğinin, ardlannda hüküm silren lti - L E., h ı.nemur alınıyor konması, Finlandiy.ı körfezine hakim a-
~ ill<ıtı!Qn vapuru İngilterenin ~ark mndı göstermektedir. Amsterdam ... ·30 fA.A . . ) ~- ~o~er ajan_ Ankara 

30 
(Hususi) _Adli tebliga- dacıklarm terki, Mann('rhaym hattı denJ-tıı•· ~tlnde b tm 36 k" ·ı·k U ı b D g tn tır lcn ve büyük toplan Leningrad önlerini ~bah k a ıştır. ışı 1 

m · ~ının mu ıa ırı oorn 
8 ı ı 1! · tm poc:-ta ile yapılma:sını temin maksa- dövmiye muktedir olan mUstahkem hat · 

Urtarılrnıştır. "lnhl"sarlar Vokl.ll" ni ·In Kend'i~ine. eskı Almo~ I~par~t~:~ dile posta idaresi rnurakıb memur va tın kısmen bırakılarak Fin kıt'alannın 
"B.. Al t bl'.. ıii Wtlhelm'ın N~n· ç veya orte ·ız~ a ı- mi.ivezzi olmerk üzere üç sınıf memur geriye çekilmesi ve h una mütcferri bit ~ -rlin 3 tnan e ıgı ntsbll"lere h"itabesl· yen gitmek nıyetınd~ olmadı~ı. Holanda . 1 "kt d Bunlardan 76 rnurakıb takım taleb'er, Sovyet Ruiyanın istekle-ı.,iğj. 0 

(A.A.) - 30 Teşrinisani da kalarak BUvük Harbdcııberi ihtiyar ey , a mc~ a ır. . rini ifade ediyordu. . 
r. · . • 1 d - · b"Jd" ·ı · 1 ~t'hrimizde açılmış olan bır kursa tA · Finler bu tal~blerden, Sovyet arazı ~ '-ta ı. ledı~ hayata c evam e eC"Jı ı ın mı~ 

1 
• d ttı r:.ıde Gazianteb 30 - Burada bulunmak- bı tutnlmakt<!dır. Kursun hıtamın a sini müdafaaya ~hTirccek kısımların ter -ı-. tnevzit topçu ateşi olmuş • ta olan GümrUk ve İnhisarlar Vek1lt Raif tir. viHh·etlcrdc tebligntm sureti icrasını, kinc muvafakat gösterdilP.r, fakat di~er-

,...~"~if t Karadeniz şeretine dün akşam belediye Al d b niza:mname ve taHmat hükümlerini ta- IE:>J'ine mukavemet ettiler. Ve bilhab sga 
'"deki nvvarelerimiz İngiltere Ü7A! - m~ ny a a ya an cı müstahkem Manncrhaym hat~ının ıra -

Uçu~ı~rına devam etmişlerdir. tarafından .şehir narnma bir ziyafet ve- radyo din li H C:: n ler !db~ memur olacaklardır. kı~masına hiç vana.şmach~ar .. Uzun zaman 
rilmiştir. .J !-Jal.on adliye kadrosunda müba~lrllk devam eden ve muteadd;d ınkıtalara se-

}:1 • FRANSIZ TEBLİÖİ Ziyafetin sontma doğııı belediye re- n!ah' Uln 0
1dular yapanlar~an arzu edenlerin sic-.illeıi beb olan müzakerelerden sonra iki tarot, 't.~!ı~ 30 

(A.A.) _ 30 Te~rlnisani ~i söylrolği bir nutukla İnhisarlar Ve Amsterdam, 31) (.~ A.) - Frankfurt tctkik ed:Jerek ehliyetleri sabit olan - son bir defa daha t1eması dfalaydalFı buh]du .. 
. ,, tebı·· "' · . · d d" r .. .. k . lar Fakat gene an aşama ı r. ın eyo-

Jta, d ~Yelerinıitin rnutad fJlliyetl&ri ı·in duydukları memnuniyeti ifade ey • Almanı •1, 7 ve 9 ay hPpıs eczasına ma h- d"lme!~tedir. tilc müzakereleri ke
3
ti, memleketine dön.-

"Dev . lgi: kilini aralarında görmekle Antebiıle - 1 mahkcrnesı. ya oancı ra. yo ın ı yen uçj!. ,. miiyezzi ol:ırak mulha ata tayın e- ti, bir inkıta mahiyeti arzetmemek ~r _ 

~dıbniştir: temi~t!r. İnhisarlar Vekili Raif Kara - kflm etmiştir. -- dü. o gündenberi hudud hadiselen btr 
~ liye . . . . . deni? verdiği cevabda demiştir ki: ·----- 8Rt.' 1· fl f,'!f rf'ı'8 türlü nihayet bulmuyordu. Son. defa Sov-iı!ld genıılerımızdenbınblrd(iş- ~. -~~ . YeniJr-all liiiyüfl Tk ••J d" ·etagkerleriüzerinet'>pateşı açıldıR"ı ~·~~nı~ altısına rnuvaffakiyetll bir Sizın gibi kahı.ı;man ferdierden bır ' 8 . .,E ~8'" 'Ul hcyanile Fin hükumetine bir ültimatom 
~ bulunrnu.stur. birine S!msıkı be.~ı bir millet mevcud Elçisi Ankara ~ ~a Ankarsı 30 (Hususi) -Bankalar ba- verildi ve kıt'abrının ~udud~an. (2~) ki-

-----.:____ oldukça, tehli..lıı::elerd€n asla korkma • 30 ( (\ A) İ b"" ük ı. rcmine dahil müesseselerde tatbik e • tometre geri çekilmesını istech. F.ın hU~u-
J maktayız. Bizi orta verden kaldırmak . ~nk~r.a . • · · :- r:ı:n uy .. e mcti, bu talebe, k~r~ılıklı çckllme tr~k:h -~~po n RUS d'kl . b~ zd Atatürk 1 ~ıs! Ks.zımı hazretlerı bugun Irak uze- di!ccek tekaüd usulüne dair bir nizam- fini ihtiva eden bır ccvab verdi. Bu hsl, 

t' • tsto ı erı zaman aşını a . · · d h ı t Bu ....wı·esseseler ·· b · 1 n+t dt* 1 · ... .. . . rintl<:n ~ehrimıze gelmı..ş v~ ıstasyon a n:.ıme azır anmış ır. "" tarafeyn munase ;ıtını gergın e .. , r s~ Caret u k 1 • vardı. Dunyanın çetın ımt1hanlar ge ~ 1 ınerasirni mniısusa ile karşılanmıştır. tr.ü~terE'k bir tekaıüd sandığı leuracak - gibi Sovyet radyolannın şlddetll ne'ri 
b m za 8f8 ert çirdi~ bu sıralarda da başınız~~ kud - ---- ------- lar·dır. Sandık yılbaşında faaliyete ge. yatını da mucib oldu. . . 

~ ~tlitı 3 rctli cihanca malum bulunan buyUk Se Jzm/r ll'Cc' r ·f helfe/i ,.
1 
crktir. (Devamı 11 ınc~ sayfada) ı.:ı \ O (AA) D N B 'rıı..- ı ö U O 1 de h i 

1 
.............................. _. ~eı .L\'losk · · - . · · 8Jtı.l.ı91 - ftm;z ! n n var. nun say e.. c:; n ep - .••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•.••...•.••••.•••..•.•.•••••...••. 

~ ltu~ _ OVadan aldığı mallımata gö. miz attye tam bir emniyet ve itimatla Arllll!rP..da rr Sabal.tan Sabaha 
)&~~~ 1ı.ırıJ~Pon ticari müzakereleri ge- br&abiliriz. Arıl~ara 30 (Hususi) -İzmir Ticaret 
~ a.~tıı-. ~k~nunda Moskovada ba,h • Odası Rei i Balcıoğlu ile umumi kati -
ltı \ınıta~ı Onurnuzdeki İkincikAnunda H ak i m 1 er; n binden mürekkcb bir heyet geldi. Bu 
)ı,~~ bir olacak olan balıkçılık cmlaş - heyet ticaret işleri hakkında vekalet • 
~l'rllı.sta ~:ne daha uzatılacaktır. Bu Ter/ihi için ı1 temflslarda bulunacaktır·. 
~ rı «ry u~ak~reler, ticari rnUıı:akere- Ankara 30 (Hususi) - Adiiye Ve - --------· --

tltıhd 11 
olarak, aı\lebi ihtimal tkin- 1 vı·ç··e hududunda '' a ve M 6 

kAleti hAkimleri terflhlerini ternin S ı 
..___ oskovada başlıyacaktır. mal<~adlle hazırladığı lAyihayı başve - bir i filak 

Setmly , • d 1 t ltaletc tılkdim etrni~tlr. Berne, 30 (A.A.) - İsviçre Başku-t e erı ev e Bu !Ayiha e!aslannct göre 70 lira as-
i\tafı d mandanlı~ının bir tebli~ine göre Fr:ım-i~t Tl an verilen li maa, alan hAkimlerden başlıyarak sız hududunda Chaux.dc-Fonds'da vuku 1 

~· 1Sadi t kk .. ll yukarı dereceye doğru her derece için bulan bir inftlak neticesinde İsviçreli bir 
~ ıtaroı 3 eşe u er nıuhteıtf makam tahsisatım-ı tesbit e- subay ile ı ı ukcr yaralnnmıştır. tnfila.-
~ et tal'af 

0 
(A.A.) - Sermayeleri dilmektedir. kın sebebi henüz anlaşılamamıştır. Tah-

~ı "ı il:tıs ~~dan verilrnek suretile ku- f kik~t yapılmaktadır. 
tt ~~e lt&~dı teşebbüslerin 938 bilAn- Ankara • stanbul telefonu ------
01~ ~' U~ere ~e zarar hesbla~ını tetkik Ankara, 30 (Hw;ust) - İstanbul He Alman komünistleri 
{ .~e 3Q 'rf> -4~0. nurnaralı kanun mu- Ankara arasında inşa edilmekte o lım ü- Amsterdarn 

30 
(A.A:) _ Polis, giz-

1 htı~~ ~rınısani 1939 Perşembe çüncü bir telefon devı·eırl ikmal edllmlt- gi b 
1 ~~ Sı nde kt ılın riynseti altında B. M. tir. Ara merkezlı-r telefon muhaveresi- li ca Holfında toprağına rmit u unan 

~ ~~;!1 g Oplanrnış olan umumi he • ne tahsis edilmiştir. birçok Alman komünistlerini tevkif &

~~ı .;.'1-:.ınd:.n teşekküllerin bilançola- !htiyacı tamamen karşılayabilmek ve u- derek, tahaşf{id kamplarında hap~et • 
~1 ~l;ıl'ı.na 1 

urnumt mürakabe heyeti zun zaman sıra hf>klememek için Posta t- miftir. 
)tııı.ttı~ l';ı ıttıla kesbetmiş ve bilAn - dare!i bütün bu devrelerin techt:zine ik.. Kars maarif müdürü 
~~~>~"cia t:t~~la_rı~ muhtelif tAH kornis ti1.a eden a 1et1er1 Avrupaya siparit et- . 
l\ıaev,.~1 93ıkını tasvib ederek 14 Kl- mJ~ir. Bu aletler önö.mözdekt ay içinde Ankara JO (~usust) - ~ara Maarif 

tıiha; 9 
da toplanmak üzere iç- gelecek ve yılbumdan itibaren montaj- Müdit1yet1ne Gürnü.fane rnudürl1 Veli-

et Vermiştir. lanna ba§lanacaktlr. bi Okay tayin edilm~. 

Gütmek ihtiyacı 
Hadistı erin giilmeye ve güldürmete tahammülii yok. l\lizab muharrlrlerl IJe 

karikatüristler bayft sıkıntıda obalar ıerek. Günün vak'aları ara~ında mesel1 .ı\1-

ı-:~nyauın İnıUtereyi mukabil ablakııya atmak lsteme·•i ılbi zekl bir karlkatörlste 

şeytani çizgiler ilham edecek olanları ıer<;l yok defil. Fakat siyasi vak'a1ardaa 
ml;ı;:ı·lıi mevz.ular çıkarmak bir çok sebcbler'.e tehlikelidir . 

1\lh:ahda en cömerd men:uun edebiyat oldu.~u muhakkaktır, Edebiyatın re1.. 
mi kitabiarı ve m~'zıbur ü:otadları bile mi7abcılaı·ı hoftalaT<'a m~gul etti. hA -
In da ediyor. Yalnız giilmek lhtiyarımız o kadar arlmı~ ki böyle t>debl esprllcrla 
kanamıyoruz. Büyük badiseler ara.vnn •ukı"?an küçük dedikodular bizi kandıraruı... 

yor Harb ·bavadi ... erUe katılaşan 14nh lPr narin fiskeler ve ince gıe!klnmalarla ha· 
reket edemez oldu. Kan kokusuna kanmış mezbaha i çisine döndük. 

Bfitün bu hakikatler arasında nib:ı~·et beni güldürcn bir :ı.jans haberi 91ktı. 
Haberin aslı gayet yavan. Fakat &iiJerelt d,.tn hatfa clü~!indürecek tarafı yok. Fa
Ir::• bizinı Anıı'dolu ajansı milterctmlerj bu yaTBnhğı gidermek Için olacak baberJ 
1öyle tercüme etm(f:er: 

.. _ Paris - Resmi cerlde har b yoUarını n manzaı alarını gösteren kartpoatal -
ların :vnsak edUdiğine dair olan emirn:uneyl n~retmektedirıı 

GörUyorsunu7. ya. llaber ne kadar piifden •• fakat §U (Resmi ceride) tabiri bent 
0 kıı.dar güldilrdü k1 belki de sinirden ot:u::ık. Bfitün gün aldımdan çıltmadı. 

Geçenlerde bir meclhıt. konu,alorken uzaktan itfaiye otomobit.erinln r~till-
!lJ duyduk. Eski ifade lle konuşmak meral-".hlarındıııı biri: 

- Eyyah, dedi. Galiba lharllt var. 
Nilkteyl atı'Ten bir ıırkacı-.unız hemen C"evab verdi: 
- Yarın cerldeler yaııar. 
A.nadolu ajansında ııtillte 

flo konu~uyorlu. 
m.o.raldd&rı var raUba. Hill on dokusuncu astr llsanı 
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SON POSTA 

j Tür gazat cilrin·n 
an en1ektarın1 kay ettik 
Süleyman Tevfik "1.' aba, 

dün sabah vefat etti 
a 

Yükseliş mevrudahn devam etmemesi ihtimalile 
spekülasyon yapılmakta olmasından ileri geliyor 

• 
En eski Turk gazetecilerinden Sü -

leyman Tevfik dün sabah saat beşe 
doğru Topkapıdaki evinde vefat et -

Suçlulardan birinin bir yabancı devlet hesabına 
casusluk yaptığı sabit oldu 

Hafta başındanberi manifatura fia•tla 
tında bir tereffü başlamış ve bu son 
fkl gün içindt. ehemmiyetli ibir mahiyet 

almıştır. Manifatura fia-tlarındaki yük
seklik emtianın cinslerine göre yüzde 
25 : 40 nisbetindedir. 

Söv1Pndiğine göre bu yükseli~ ne stok 
ların azalmasından ve ne de fazla sa -
tış taleblerinden ileri gelmekte olma -

bunların tükendiğine veya az.ıldığına 

iht~mal verilmemektedir. 
Bundnn iki ay evvel metresi 140 ku 

ruşa sat:lan astarlann metres1 dün 180 
kuruşa çıkmıştır. Perakende olarak 
pnrdesü satanlaT 17 liraya satmış olduk 
ları pardesüleri oon hafta içinde an • 
cak 20 liraya mal edebilmişlerdir. 

Manifatura fia'tları hergün b~raz da
ha tereffüe istidad göstermektedir. A

Y'P• mr.m;fatura ımevrudatının devam 
e Yl\Prn~ i ihtimali üzerine spekülasyon IA.kadarların söykdlklerine göre şehri. 
, . ·]m. Ha olmasından ileri gelmekte. mizde .2 sene H k ihtiyacı karşılıyacak 

miktarda manlfa-tura eşyası mevcud -
d·r. d ur. 

PnrbP takaddüro eden aylarda şeh • Bu tereffü iptidat maddesi kısmen 
rhı"zde p;vaı:;nyı hali işba.o. getirecek hariçten gelen yerli mallannda da ayni 
ve ha• baz: tüccrların taahhüdlerini derecıe hisse~hnefldedir. Alman ve 
va1•t'nrte ifa edebilmek için yüzde 5 fnciliz Jplfğile çalısan fabrikr..!ann e~
ik 1 O n ac:ında düşük fiatla satışlar yn fiatları iplik ithali imk~nsızlığı kar
yn'>m-ıı..:ır· znruri kılacak stoklar bulun şısında hergün bir miktar daha yük -
du·u halde, kısa bir müddet zarfında selme alaimi göstermektedir. 

mt,. tir. Bir müdd~ttenberi 1 inci A~ırcezn::ln 

Süleyman Tevfik Abdülhru:nid dev. devam eden mühim bir casusluk dava51 
rinde gazetecilik hayatına atılmış, u • 
zun müddet muhtelif gazetelerde ça -
l•şnııştır. 

Gazetelerde tahrir, tercüme, tashih 
ve di~er her nevi yazı işlerini yapar, 
fransızca, farsça ve arabcayı pek iyi 
bilirdı. 

Vaktilc fransızcadan dilimize çevir
di~ romanlar büyük bir rapbet bul • 
duğundan Süleyman Tevfik halkça ta
nt!'mış ve çok se-v'ilmiştf. 
Yazı erbabı ~rasında kendisine Tev

fik Baba denilir ve büyük bir saygı gös 
teril~rdi. 

neticeye vrumı.şbr. 
Hadisenin auçluları Süleyman :Nuri, 

Rıza Bakır. Dr. Fuad Sabit isimlerinde üç 
kişidir. Haklanndaki iddia, yabancı bir 
büyük devlet hesabına casusluk etmektir. 

Hafi celçeJ.erde cereyan eden dava 
sona ermiş ve karar aleni celsede ter
him olunm~tur. A!Jrceza mahkemesi, 
Fuad Sabit lle Rıza Bakırın hadise ıle a
llkaları olmadı~nı görmüş, ve bu ikisi
nin beraetlerlne karar vermiştir. 

Süleyman Nunnin ise, suçu delillerle 
tec;bit edilmiştir. Şöyle ki: 

Maznun, mevzuubahs devletin casus 
şebekesi il~ temasa geçmiş ve şifre ilc 

Yazı havatı yar:m asırdan fazla o - muhabereye ba~lamıştır. Bu aooda, bazı 

.~· j{ı· 
Fatımının vak'a münascbetilc verdıgı ". 
de şüphe uyandırmış ve takibata b3şl 
mıştır. 

Rekabet yüzünden ar~adaşını 
yaralıyan suçlu mahi<Om old0 

Kumkapıda, rekabet yüzünden çı\>;~ 
bir kavgada arkadaşı Niyazi yi bıça~lı. ;ıı 
rak, öldürrneğe teşebbüs eden pUtUrg cC' 
saka Hasanın duruşması, 1 inci .A~r 
zada neticelenmiştir. bt' 

Niyazi ucuz su satarak Hasan~ ~e~a ızıt 
etmiş, ve müşterilerini kaybettığını. ·1e
ren Hasan, infial duyarak bu suçu ı~ 
mişti. , ,ı 

Mahkeme, dünkü kararında ,,al<;~ 
öldürrneğe teşebbUs şeklinde bulın11 ı 
maznunu sadece yarala.mak suçundl1llct· 
sene 2 ay müddetle hapse roahkilJ1l 
miştir. 

l!m Si.ilevman Tevfik, felsefi, ilmi, ta· - askeri planlan bu devlet hesabına elde 
rihi birçok e~erlerden başka bilhac:sa ctmeğe tevessdl etini.§, bahriyemizde ça
halk eserlerini vücnde getirmekle şöh- Jışan gene bafka bir yabancı mlllete 
rd kamnmış, çok haluk ve nezih bir mensub mtitehassıslan tesbite çalışmıştır. 

=~D~===================,=,=~========ins~ndı. Bira~~~bı~~~ın~n kMk~ 

!1 ~ p1nar va~uru ac r ~nos \fapuru Halkın çok alakadar olduifu Frc.'nsa casus, Aydın kanal iş1erlnde çalışarak, 
Yangm tahkikatına devarn 

ediliyor 
1 ct 

Tahtakalede Baltacı hanı yangıtl e~· 
rafındaki adli tahkikata devam edi1J1l 1 

tarihine aid birçok romanların tercü • izini kaybettirmek istemiştir. l<urt3rl di f Un itti nıeleıi Süleyman Tevfik tarafından ya- Ağırceza mahkemesi, suçu sabit olan 
..,.. pllmıştı. Süleyman Nurintn l!i sene 2 gün m'.ld- tedir. 8pı· İmralıada civ3rında karaya oturmuş 

ol .. n Dr;ınizyolları İdaresinin Dumlu -
pnıar v.:purunu kurtarmak üzere Ge -
mi Kurtarma Şirketinin Saros ımıllsi
ye J{e:n sini vak'a mahalline gönderdi
ğini dün yazmıştık. 

Tahlisiye gemisi 24 saatten fazla bir 
çaiışm"dan sonra, dün sabah saat 7,40 

ta gemiyi s.aplanıp oturduğu yerden 
kurlarmağa ve yüzdürrneğe muvaffak 

olmuştur. 

Geminin yoluna devam etmesinde 
bir mahzur olup olmadığını tetkik et • 

ıpek üzere vapurun yüzdiırüldüğü yer. 
de da-lP,ıçlar tarafından tetkik edilmiş 

ve Dumlupınarın yarası ağır olmadı • 
ğı an]a~ılarak yola çıkarılmıştır. 

Gemi, burada da" ayrıca tetlrik olu -
nacaktır. · 

Milleferrlh: 

Haliç Şirketinin tasfiyesine 
karar verildi 

Fc:ki Hnliç Şirketi hissedarları umu
mi heyeti dün toplanmıştır. İki saatten 
fazlıı devam eden münaka'Şalı bir gö -
riismcdE'n sonra şirketin feshine itti -
fakia karar verilmiş, tasfiye heyetine 
şu zevat seçilmiştir: 

Avukat Celal Sofu, avukat Hasan 
Hayri, avuka+ Mispak Narhyan, mi -
mar Venarı, SPvfi, Uşşakizade Muam
mer, a'vukat Haşim. 

Tasfiye heyeti bu~ünden itibaren 
derhal faaliyete gecP.rek, sirketin tas -
fiyesi biran evvel ikmal edilecekti~. 

Sovyet ticaret mümessili 
Ankaraya gitti 

İstanbu1 Sovyet ticaret mümessilli -

Ça!lakkalede Nara burnund3 Kapopi- -.&o detlc hapsine karar vermiştir. Evvelki gün yangın mahallinde Y .. lı:· 
no İtalyan va!)uruna çarparak batırdı)\., Türk Basın RirJili istanbrı l\InıtakaSl ltc· dd hl>• 

-
6

• s· V ötU u üphell" Ian keşfe ald rapor, bug:jn mü e için ik-i yıldanberi Haliçte mahcuz bulu- lslll'l'fndcn: · If ÇOCUQUO m Ş . 
nan İspanyol bandıralı MacelJanos vapu-1 Matbuat alemlmimizln en kıdemli siması go··rUld" miliğe verilecektir. bt41 

. 1 Süleyman Tevfik. dün sabah ebedi olarak a. u Rapor verilince, hadisedeki 111 • 
rundan haczın kaldırıldığını yazmıştık. ramızdnn ayrılmıştır. Kemerburgaz nahiye.sinin Karaağaç müphem kalan birkaç nokta da ayd~b ı 

Macellanos vapuru acentası mağruk !- Süleyman Tevfik gaze~ sütunlarile, mec- mahallesinde oturan Mehmedin karısı mış olacaktır. Hakkında adliyece tıııvııı"' 
talyan vapur acent~ile anl~arak tazmi- ı mua ve kıta b sayfala.rUe Türk neşrlyatına h .. d ~ d ~ 11 • bl.l· 
nat verme~ kabul etmiş ve vapurun mü- yarım asır emek vermiş, bu mesle~!n kcn - Fat.manın, enuz osur ugu çocu6 unun istilzam eden bir mes'ul bulunUP b·t edl' 

. . 'dl ı \ t k!bd ı k ı ı k esrarengı·z bir tarzda ortadan kayboldu- madı~ da, bu rapordan sonra tes ı rettebatı İspanyadan memleketımıze gel-ı c; n a en f!er a mamış acı arını en- . . . lS• 
. f dlslne zevk edinerek hnvntını mun·hasıran ~ jandarmaya thbar edılmıştlr. lecektir. 

mış ı. . . . Bnbı!Uiye vakfetmtş bir arkactaşL-nızdı. 1 Jandarma bu hfıtiise etrafında yaptığı • 1 1 
Her ıki acenta arasında tazmınat ct- Ölümünü tee.cı.cıürle haber VP.rlyonız ,.c ya . ğ h" t• 1 ı Adliyede yeni taytn e •*ı·"~ • •. • . ~ 1 - tahkikat ta; QOCU un ma ı ye ı an aşı a· ltı> ı· 

rafındakı gorüşmeler nıhayet bulmuş o- rınkl (buaünkül def!n mera.ı;!mlnde bulun- . !!eb hrl d 1 -ı ll _ İstanbul müdd.?1umumi muavJn ..,1 du~undan, Macellanos vapuru dün ö11le-
1 
mal: su~ct1le nrkndaşımızın hatırasını ta _ mıynn bır ~ e edn ° ayıl ? :ne~ ~.' dan dd ·urrıııw 5 6 • F tma ta fı erının onun e- tavin olunan eski Yalova mü cı den sonra limammızdan 'ayrılarak lspan- zlz etmelerını arkadaşlarımızel an rica edl _ nesı a ra n .an. ev .. . J 

h k t tm. ti V h k yoruı. ki ah ıra gizlice gömüldüğü nctıcesine Atilla yeni vazifesine başlamıştı~· dilC ı 
Yaya are e e If r. apurun are. e- " ç -dd . iJi11·ne ta•rln c • . İ 1 V Cenaze oğlevin Topkapıda Topkapı en - varmıştır. orum mu eıumum sı J --d ' 
tmde rıhtımda spanyol konsolos.ugu cr- lnl..ıı!nden kaldırılacaktır. Ö,üm hAdisesinın ne suretle vukubul- eski İstanbul muavini KemaL Tan 8~ 'l· 
kAnı ile acenta mUdUr v~ şefleri ve İtal- Açık teşekkür du~unun tayini için c~ed, gömüldüğü ni vazifesine başlamak üzere, hare~te 
yan acentası hazır bulunmuştur. Tiirk B:ısın Birliği İstanbul l\lıntakas1 Re. · mı·ştı"r. 

Yerden Çlkanl.r"k morga gönderilmiştır. 
Vapur limammtzdan ayrılırken iki üç Isiitinden: ;,:;~~;::=r;;::~'"~;;;::~~~=.-;:.:==~~========:::ı=:::s=~--

defa düdük ça arak iki yıldan fazltı kal-1 SUleyman Te'\lflk meı1hu~un ~enazesinl 
dığı şehri selAmlamıştır. kenc!IIPrl knldır:nak 1çln bugün (dünl kltab

çıJarımızdnn ba~Jıyarak mucibl memnun! -
S ehir Işleri: Toplantılar: 

Beynelrr:i'Pl Tif':-.-pt orı~-ıı 

Türkiye ı illi J· mi pri ! ~çildi 

Beynelmilel Ticaret Odası Türkiye 
milli komitesi umumi heyeti dün top
lanmı~tır. 

Toplantı Tic&ret Odası içtima sa • 
lanlarında yapılmış, 1 senelik faaliyet 
raporu, bütçe ve bilanço okunarak ka

bul edilmiştir. Müteakıben idare he -
yeti seçimine geçilmiş ve eski heyet 
ipkn edilmiştir. 

İhrac malları piyasası gev§edi 

Bir hafta evvel ihra'cat emtialarm -
rla brıslıyan fiat yükseli~i zail o1mu.ş ve 
piyasa gevşemiştlr. Bu arada susam 18 

den 17 ye, kuş yemi 6 kuruştan 5,5 a 
dUsmüştiir. 

yet blr ane alAkası uvanıp yardım toplan _ Şehir Meclisi içtimalıırma Şehremini Halkevinde 
mı.,, fnknt verat haberin! nrzettl~!m!z sa _ nihayet verdi konferans ve temsil ~·1 
yın Vnll ı ·p Belediye Rel..ıı!m!r, cenazenin be- . .. .. 2,.ı2,P 
led!ye nnmına kaldırılmasını emrederek ge- İstanbul Şehir Medisı dunku toplan Şebreminl Halkevinden: EMmı.zde dil 13 i 
rek ailesini, gerek meslf!k arkadasıarını pek tısından sonra Teşrini.sani içtimaları - cumartcsl günü akşnmı saat 20,3° se1 • 
mütebas.<Jts e<lec~>k bir ben!nuıeme göster - na nihayet vermiş bulunmaktadır. Ruz cemalettin Server tarafından ıvatan ~0ııW 
~nı..,tırd .. ~~mdller!ne matbuat :nrımına teşek- namenin müzakeresinden sonra mer - gl..ııt> adlı blr konferans verııecektlr. dllıı ~ 

r r r z. 1 d . r ! taratın ı , ..................... -;.·-;. ......... :·:·· ........................ hum Hayri U~urdS'n açı an aımı en - ranst mtiteakıb gösterıt şubes pıı."et ı-

Q L U M cümen azalıA'Jna 33 reyle Asım seçil • pcrceı:t bir komedi oynanncakt~dntUC e~ 
K 5 · · k 1 d . . . mis meclis toplantlSına nihayet ver - yeler Ev idare memurlu~undan 

on ya ın cı o or u başhekım1ığın - . "'. ur 
den mütekaid ve Tıb Talebe Yurdu he • mı~tır. · 
kim!crinden, gue- Sırtta e~ya ta~;ıyanlar çoğaldı Şişli Halkevinde ihtifal 
temiz spor muhar· , Sırtta eşya taşly.anların adedinin 
rirlerinden doktor günden güne çoğalmakta olduğu gö • 
Tarık Özerengi rülmekt('dir. Belediye şubeh're gön -
nin baıbası emekli derdi~ tamimde, sırtta e~ya taşınma • 
operatör albay Ab · sınn müsaade edilmemesini istemiş -
dürrahim Özeren- i tr. 
gir. dün sabah ve--

Dl'niz Işleri: 

ı 
ş~,li Halkevlnden: ııt ' 

" .. tşnını sn , 
2-12-1939 Cumartesi gunu a 1ııt· 

de Halkevimizde bir (Namık l{cmnı> :ıtıı.f C' 

rall yapılacak, Namık Kemalden pııtç ı,g.tJ ' 
ı beıerl , 

kunncak ve Kon..~rvatuvnr tn e teS ' 
fıncan dn bir konser verilecektir. aer 
lebilir. siller 

Eminönü Halkevinde teın u ~~· fat etmiştjr. Bil • 
ttin tanıdıklarının 

hürmet ve sevgi • Eminönü Halkevlnden: Ev!.ınlZ te."flSalY'ıı 1 

Üç vapur IthalAt eşyası geldi bes! 2 BlrlneiUnun g39 cumarteS1 eıı s ' 
Bu ge~klik v~pur olmadığından 

ği dJrektörü Vorobiyes, dün Ankaraya ı"hracatın muntazaman 1 
gitmiştir. Direktörün Ankarada İktısad yapı arnama -

şini kauırunış olan merhum dürüst ve hn
yırperver ve tnerd bır askerdi. Yemen, 
Çanakkale ve İstikHH barbierine i§tirak 
etmiş, binlerce yaralının hayntmı kurtar
mıştı. Birçok hastane, fırka ve kolordu 
larda çalışmış, memlekete pek çok hiz 
met etmi§ kıymetli bir operatörümüzdü. 
Cenazesi bugün saat ll de Cağaloğlunda 
Himayeiet!al sokakındaki 4/2 numarah 
hanesinden kaldırılacaktır. Kederli ail~ 

sine başsağlığı, merhuma AlJahtan rah -

Dün ltmanımıza 

gelmiştir. 

• er~ ı 
Uç ecnebi vapur saat (20 30) da Cağaloğlundaki I1l ..-ıil'A , zor ~· r-

ıonumuzda (Ate-ş) p!yesinl ve ( ıı.rıtl 
smdan iiPri gelmektedir. ve Ticaret Vekaletlerile Sovyet Rusya . . .. 

ne aramızda yeni bir ticaret mukave • Bu sebeble ıhraç edılmek uzere ha -
}es! Imzalanması için bazı iştişarelerde ı.ırlanmış <>lan 2000 sandık yumurtaf 
bulunac:!ğı öğrenilmiştir. dn sevkedilememi~ ve bunların ikinci 

bir defa muayenesi zarureti hasıl ol -
mu~tur. Askerlik ls'eri: 

Askerliğe çağırılanlar Polis te: 
FaUh Askerlik Şubesinden: Hiç askerlik met dileriz. 

etmemiş cezalı, cezasız 316-334 dahll İslfun Genç bir kadın tramvaydan düştü 
pıyad~ erıerııe. htc askerıık etmemiş cezaıı, T E Ş E K K u· • R 
cezaaız 316.335 tdahm doğumlu (hava> sı _ Dün sabah ·bir genç kadının ağır 
nı1ına mensub erat askere sevkedileceklerin surette yaralanmaısile neticelenen bir İstanbul Umunü Meclisi ve Dainü en -
den hemen şubeye müracaatıerl. tramvay kazası ohnu~tur. cümeni az:asından Hayri U~r'un vefatı 

D · d~ b. d k t Id Kurtuluc:ta Hortumcu sokagı· nda 19 dolaylBile başta İstanbul valı ve belediye 
enı:ı:e uşen ır a am ur arı ı ~ . . ~ İ 

numaralı evde oturan Zelhan adında! reisı LQtfı Kırdar ve C. H. P. stanbul 
Dün sabah Kuzguncukt.an hareket . başkanı Fikret Sılay oldu~u halde bütün 

eden 63 numaralı Şirketihayriye va - genç bir kndın dün sabah Kurtuluş - . k d.,.,1 tan d kl 
mesaı ar a ""ı"'arının va ı ı nnnın 

puruna atlamak istiyen Niko adında bir. Eminönü tram\ıfayile Bangaltıdhn ge.. gerek cenaze merasimine iştirak etmek, 
şahıs~ m.~v~zenesini kaybederek deni. çe~k~~ mUvaz~nesini k.dy~derek. dti~- gerekse mektubla taziyet beyan eylemek 
ze du.şmuştur. mu.ştur. Bu duşıne netıcesınde vücu - suretne gösterdikleri hassasiyet ve nezs.-

Etraıitan yetişenierin yardımile kur dünün muhtelif )1erlerinden tehlikeiii ket, merhumun kederdide ailesinin şu 
tanlan Niko, fazla su yuttuğundan te- surette yaralandığından, Beyoğlu has - yaslı günlerinde büyük teselli kayna~ ol
da·ı;i Pdilmek üzere Nümune hastane- tanesine kaldınlmıştır. Kaza etrafında muştur. Kendilerine te~okkUr etme~i bir 
!ine kaldırılmıştır. zabıtaccr tahkikata başlanmıştır. borç biliriz. Hayri Uğur ailesi 

Bulgar bandıralı Cizre vapuru kim. 
yavi maddeler, mdkine aksamı, kft.ğıd 
ve inşaat malzemesi, İtalyan bandıralı 
Kampide .... ıiya vapuru odun ve kömiir, 
İtalyan bandıralı Brionu v~uru ma. 
kine aksamı, lAstik eşya, elektrik mal
zemesi, telefon aksam1 ve kimyevi ve 
tıbbi ecza getirmiştir . . 

komedi.ı:lni temsil edecektir. oeıınekdıııl sıl , 
U 05un 

denlı>r!n davetiyelerini Ev b r 
ma1Qrı rica olunur. _ ~ 

..,..._ -- ...................... -- ......._ - .-- .... 
~..-.-- aJl1l 

(Dahili haber1crimizin deV 

11 i.nci sayfanuz~~ 
~-------~~ ~----~--~~ 

3 A BA ÇAVUŞ AR 
EK. SI 

Artıstleri MAK) BROTHERS 

ve ş 
ll 

lsnıilo bir şirket kurarak 

Sinernasııı~ Pek yakında 
rıııi 

Geliyorlar, mubterem seyircilerin knhknhalarla gOldUreceklC 
temin ediyorlar. 
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1 Bi..,.incilmnun SON POSTA 

• 
l 

la ı de iz lı 
lifade edecekler· 

iyelinde 6i 

anlaşılzgor 
:················································ Y A Z A N 
E mekli 8'eneral B. m;;i;·E;itii~t·1 
5 "Son Posta, n1n askeri muharriri ~ 

"' ...................................................................................................... _________ , .......... .....: 

Sayfa 5 

Hadiseler Karşısında 

VLA 
Arka s.lhanlıktaki 

kapaym, ceza yazarlar. 
baylar, kapıyı 1 .. . Ben senin için ceza veremem, bı.. 

let ala~.aksın . 

.. . Şuradan şuraya bilet ala\::ak! ın. .. . Bilet bay. Yirmi paran varsa ver. 
. . . Yoksa inersin, ben nereden bula-

yım. · · · Uyuma&aydın, vaktile taparlan • 
mayı bllmezsiniz ki! 

.. . BilPtçi miyiz, sarrrlf rnıyız hala 
öP,'rencınedik. ... Ne oldu ayağ'·nc bastıkc ~ bilerek 

.. . Çabuk olalım valide; sen inesin b~s~adım ya.. Tran~ vay bu, hoşuna 
diye trmnvay, sekiz saat burada dura- gıt:nıyorsa otomobile .nseydın. 
cak dı>ğil... ... Böyle çıt kır.ldım beylerle uğraş-

... Şuna. da bak, kın tınciktan yürii • mak da iş, koluna dokunmuş oıu.,..,un, 
ye~:yoı·. Işin yoksa lx:kle! keı~ahat; ayağına basarsın kabarıt. 

... fneceksen in, zili çekiyorum. Biz de insanız yahu, bizim canımız yok 

... Atla be, ne duruyorsun? mu. 

... Atla diyorum sana! ... Efendi bana bak, sabahın sek • 

... Liranın üstü mü? ... Olsa verecek- zindenberi ayak üstünde benim anam 
tik işte .. Paranı yiyecek değiliz ya; ne aftlıyor. 
e:luyorsun! * . .. Şımdi ele kontrol çağırıyor.. Sa • Tramvay kondüktörü böyle konu 

~uyor. hanlıkta yarım sigarayı rahat içmeye 
vak:: yok. 

.. . Sirkeci, uyumıyalım! 

... Kulağın duymuyor mu, iki saat·
tır Sirkeci dıye bağırdık. 

Trjmvay yolc m müş ekidir. 

Acaba Tramvay İdaresi ne der? 

r:J,rltUlt d-fuLuJi 

C Bunları biliy mu idiniz? =ı 
-------

Kocasının kUllerini içen kadın ı Okyanuslar arasında uçuş 
Kral Mazohın Pasifik Okya-

karısı Artemis ko- nusı~e. Atlantik Ok 
yanusu arasında 

~~--"Pi 

ılk u~u~ 1917 sene-
sinde tayyareci 

F
. , d" ..:: a ·ı 'nd .. 1 • • d b" .. .. .. casma karşı o'an 
ın an .ya ~ .... ı• rı erı en ve motor u f:ıtaatın ını ır ... r gorımu~ 

(B t f 1 · · f -1 ~) ı ak k k b .. ··k/ dd F k sevgi ve sadakatile lll aş ara ı ıncı say auu arruz a yarın ane a ınsa ıcı:ı pe· uyu cu ur. a ·at .{almz bunı rın, n' •tte!ık-
~eınek için ellermden geleni yiiptılar; fedakfırlıhlara te-vakkuf eder. Bu scbcble &iz ve yardımsız kalnca~ı anlaşıl n Fin-1 meşhurdur. Koca~ı 
~~landıya körfezinin ortc.sındaki Suur- Rusların. dmi7. hakirruyetınden istıf3de J kındıyayı, Rusya gıbi niifus ve askeri öldüğü zaman ce
l1ın (liogland) Fin ı.:dalarını terke ve ~e-l ederek, bu hattı Ladoga golünün ş~malın- kuvvetleri pek çok olan büyuk bır de\ le- sedini yal~tırmış, 
:cınTad yakınında kı Sovyet Rusya • :E m-

1 
den dolaşmak veyahud denizden ırE-vz;in t& kar§ı müdaf::ırı. edecek eri şüphelidır. k"" 11 • k deh 

sinde tayyarel. W. ~~~~~:iii!;~~ 
Wym. tarafından 
yapılmıştır. Kırk 

müşti.:r. Tayyar , Pananın kanalı boyunca 
uçmuştur. 

Ya ıya hududunun bir kısmında tashih:ıt sağ cenahı gerıll!fine büyük kuvvetler Almanyanın hiçbir şey yapmıyaca 1 a- u erını ::ı e 
ıc:tnay~~ ~azı oldular. Fakat Rus Savyet- çıkararak cenubdan çevırmenin bir yolu- ı şikardır. Hatta Rusyayı har b.~ bulaştır- doldurup içmiş- * g tb~ırlıgı. huku~etl. Helsin.kin 115 Kın. nu a~ayac.~kla~dl!'. Nitekim şimdiden F•~- mak. m~ a_dil~ Fi~lun.oi.yaycı tam rLJ.ın tir. 
k n~aki Hango Fın denız kalesının lıandiya korfezındeki adalarla Hango dı· ı teşvık ettığı soylenı.'Or. Ingiltere şı.mr:li
l~dısıne vcrilmc ... i'e beraber Aland ada- line asker çıkarınağa teşebbüs ettikle!'i l lik .yalnız teessuf etmi'itir. İ<>kandına\ ya 
.!{ nda da deniz ve hava üsleri ıstiyordu. haber veriliyor. 1 d evlE ılerinin ne yapacakları henüz bP'li 
rr::za Fin hududuaun 25 Km. geri alın-ı '\lmanya tarafından Ruslara terkcdil- değil.<.e de aglebi ihtimal, Finlandiynya 
bu sını da t le b etmişti. Fınlandiya i e, dikleri anlaşılan ı-~inlere gelince bunların imdilik mnne, i bır d~stek olmaktan b.JŞ
ta·nı rı vt?rmeği \'C yapınağı ve diğer Hus iyi, mücerreb ve popülPr bir basbuP,lari- ka bır şey yapmıyacaklardır. lHilasa kü. 
lte·('b~e:ıne m..ıvafaka: etmeği bır ne\·i le 7 fırkal.arı vardıı; bır de bu b.ışbuğual çü k bir devlet olan Finlandiy:ı büyük bir 
ctı hdını teslim addetti~i içın muvafcıkat adına izafet ettık'eri Ft>ldmarec;al Man- devletle karşı kars• ya ya'nız bac;ma 

* 
Bir hılkat garibesi 

'io~di. İ~tc harbbundan çıkmış gönin;.ir. haym mevzii ile Helsinki, Hangö ve Tur-ı nar-bedecek ve h._.:-bedt)Or. 
Cd a Fınlandiynnın, Rusyaya tecavüz ku gibi müstahkem sahil mevkiir-rı mev- Il. E. Erkilft 
}l~Ceği, ynhud da iddia olunduğu gibi, 
Şark Rarel eyalr.tini (şimdiki hududun 
kadında, Ladoga gölünden beyaz denize 
.,. :ır olan &ovyet,er viliivetini) ahalisi-
••ın b·· . .J ' 

Samsun Cezaevinde Halk dershaneleri 

tua ~~~ kısmı :F'indlr diye, zapt ve is. 
r~ gıbı bır muhnli mUmküa kılınağa uğ- -

~cağı akla gelmezdi. 
.1 ovyet Rusya - Finlandiya harbinin a
a ~ebeblerini ise Sovyet Rusyanın 1914-

Ya k~tbinden evvel olduğu gibi Finlandi-
Inak Orfezine tamamile sahi!> ve hakim ol
~ah nrzusunda aramalıdır. Evvelce dı:! i
tı, nttıgimiz gibı Sovyet ~usya hüküme
llan Us donanmasının Kronştad h..ırb li. 
Rir.ının~a~ Bultık denizine serbest çıkıp 
ltıanesını ternın etmek istiyor ve ayni :za-
;ı.ı- da esascn hiçbir tehdide maruz bu
thı.i~Yan Leningradın karadan eınniye-
~ 0l'Umağı lüıumlu görüyor. 

ara e olursa olsun Sovyetlerle Finlruıdiya 
\Paıt%~da harb diin sabahtanberi bır emri 
l<'i ıl ır. Sovyet Rusya hükumeti eğer 
~ a_ndiya ile harb çıkmamakla bir kı
f..ı, ıstekJ.erinin de kabulünü arzu etse 
'll §ii 
le,_ı Phe yok Amerikanın tavassutunu 

"'erd' ~ ~ı. Fakat bunu menfaatlerine uy. 
ÇaJc :.<ıtmediği için dün sabah Sovyet u
hoınbıloiarını Helsinki hava meydanını 
l'a 1tu ardımana memur ettikten başka ka
~- 'IVeti~inc }i'in hududun'l tecavüz 
~lı(l~~ermiştir. Rus deniz filosunun da, 
faa 

01 
1Yetli bir deniz kuvveti ile müda

<ldaı unmıyan Finlandiy:ı sahil, liman ve 
ı.~ arına k >ı:<ıtdı ar§ı harekatta bulunacağı aşi-

r. 
c; elen 

li'hı. tn" Pek noksan haber1erdPn Rus ve 
•ııcıa U~ck~bil kara askori harekatı hak. 
ıı <i _ıındıden bırçok ~ey söylemek ka

ı li ıldir. Şu kadar var ki Finlerin Vt
E>ı • 

1 rının CC'nubundaki bir noktad,ın 

1
. rak ı:!oller ve kanallar arasmdnn 

ı 1
b ~arkiy doğru Lado~a gölü ahi

k tr n mod rn ve kuvvetli bir müc;
t b mevzi eri o1duğtmu biliyoruz. E. 

t u .tn" 11 \' Ustahkcm mevzi hakiketten bU-

Snmc;un (Hususi) - Samsun cezaevinde Halkf'vi tarafından açılan halk 
dersh<mec;inden büyük f&'ydalar temin edildiği ~üphesizdir. Mahkum yurddaş
lar arasmda okuyup yazma bilmiyenle!', hapishaneden çıktıktan sonra yurd • 
lar•na fa-ydalı olabilmelerini temin edecek bu okuyup yazma öğrenmek fırsa
tınd;ın azamf istifade edebilmek için çalışmaktachrlar. Bu vesile ile, bundan 
bir müddet evvel cezaevinde a~ılan kurslardan birisine aid bir enstantancyi 
dercediyoruz. 

Zilede imar ve kültür faaliyeti 

\ 
1 

tu~ ~ıtalarla inşa edihnis ise bun.'l ta~ 
0lacaıtt Us Ordusu için tabiatile pek kanlı 
~ı-. fa~~- Çünkü takriben ll i Km. tulün
'.~ııaııo. 

1 
birçok yerleri göl, bataklık ve Zile (Hususi) -- Bir vilayet kadar e- mektcdir. Halkevinde, nahiye ve köyler

~1ltıin ra kPsik olan bu Mnnhavın mev- henuniyet .armda.ı. Ziic son günlerde imar de daimi 'bir canlılık göze çarpmaktadır .. 
~<ılıdır~~-~e sol yanl..ırı deniz v~ göle da. bakırnından biı· hayli ilerleme gösteımek- Resim Zilede bir merasim esnasın~a alın-

oyle bir müstahkcm mevzii ta- tedir. Bu arada kültQr faaliyeti de ilerlc- nııştır.X işaretli kaymakam N arnı Ünaldır 

Çalğ1 çalan kuyular 
Karelinadak i 

KardC'n eyal .tinde 
bazı kuyulard.ı'l 

mütemadiyen gaz 
çıkmaktadır. Ora
lılar, bu kuyular 
üzerine bir ne,•i 
armonik koyarlar. 
gazın tazyikile bu 
armonıkler 1T'U3y

yen havalar Ç3l-

maktadır. 

* 
Kuş~ar ne vakit yuva!arından 

çıkarlar? 

Amerikada bir 
köp<'k meraklısı 
kadının kopeğinin 

doğurduğu yavru 
dört ayl k olduğu 

zaman kulakları o
tuz dokuz santimi 
bulmuştu. 

* 
Dolma kalemini kimler 

icad etti? 
Dalına kalemin yeni bir icad olduğu 

zannediliJordu. Fakat sonradan yanlış 

düşimüldüğü anlaşılmıştlr. Dolma kalem 
asırlar evvel Çinliler tarafından ıcad e

dilmiş ve kullanılmıştı. 

* 
Zengin -bir attm damarı En erken yuvasından çıkan kuş ispi

nozdur. Ondan sonra bıldırcın gelir ki 
saat iki raddelerinde çıkar. Kır serçesi 1900 senesinde Alaskada keşfedilen bir 

bıldırcından yarım saat ka1.hr geç görü- altın damarı di~er altm da • 
marları arasmda en fazla altını 

nür. En tembel kuş şehir seıçesidir. S3at 
havi olanıydı. Keşfedilir edilmez etrafı 

beşten be~ buçuktan evvel yuvasın · a n kalın telörgülerle kuşatılmış ve elinde si· 
çıkmaz. Jdh b ı 
...................................................... u unan nöbetçiler konulmuştu. ........... - ................... ·-····-·-···· ................. _ ... 

Okugcularıma 

Cevablarım .• 
Aı.karada Bay eFe., ye. 
- eKarum sevmiyorum, evim be • 

nim için bir zindandır, serbost havnYJ 
ancak sokakta tenefftis edcbiliyorum, 
Evlerunek benim için bir hataydı, fa· 
kat bu hatanın cezasını bütün haya • 
tımla mı ödiycceğim?, uiyorsunuz. 
Yani ayrılmak istedi~nizi anlatmak is· 
tj:; or.sunuz, yapabileceğiniz ~eydir, 

benden nasıl bir cevab bekledi~inızi 

anlıyamadıın. 

* Ankarsda Bay cAli:t ye· 
İki mktan biri, ycJ. evlenmeyi yuvn· 

nızı geçindirecek kadar para kazana • 
bilece~iniz zamana tebir ed cı sin iz, ya· 
hud da kannızın da ç-alışmnkta devam 
etmesine razı olursunuz, ba~ka bir ha· 
rcket tarzı göreıniyorum. 

* Feriköyde Bay cHasan Tıu ya: 
- 24 ... 11-39 tarihli nüshada cH,, 1 

hitab eden ccvab sizin mektubunuzs 
karşılık olarak mı yazılmıştı, tayın 
edemiyorum. Aldığım hor mektubu ~ 
kur okumaz yırtanm, muhtf:'viyatını 
da unuturum. Benim için bu bir pren
sip mese!esidir. Efer tereddüd içinde;. 
kaldıysanız mektubunuzu tekrar edi -
niz, bu defa da bir ba~ka milstaar isım 
kullanınız. 

* Bayan cB. D.:ıt a: 
- Sualinizi biraz garib gi'rdüm, 

çabuk evleııcbilmenin yolu nedir? di 
ye ~oruvorsurıuz: 

- Çok güzel, çok çekicı Ç'>k zen • 
gin olmak, çok görünmektir, l rm 
bunlar herkesin bildi~ en basit ha ut 
ksidesinin alfabesi olacak, ıyi!':i mi ç ~ 

buk ve iyi bir izdivac yaptıklarını ı;ar
dığmız ark, da~larınıza baş vurar k 
nasıl davrandıkla-cını sorunuı. Bu, sizin 
için çok enteresan bir anket r"'cvzuu o~ 
lur, neticeyi lUtfen bann da haber \'e -
rirseniz sütunumda bahscderim. 

TEYZE 



S Sayf:t 

C E D iE B 1 V A .T ::::J 
1939 Nobel mükQfatını 

kazanan FinlQndigalı 
edib Frans Emi[ 

Fakir bir çift çi ailesinin çocuğu olan Finlandıyab 
edib:n eserle rinde daima tabiat ve toprak sevgisinin 

milt emadiyen değişen şeki llerini görürüz 

Fınlandıyalı edibin doğduğu ev 
1939 senesi Nobel edebıyat mükafatını 

kazanan Frans Emil Sillanpaa isminde 
Finliindiyalı bir cdibdir. 

BE>ynelmilel siyasi haclıselerin orta!ığı 
me.-gul ettigi bn sıralarda edebi sahada 
kazanılan bu muvaffakiyet nazarı dik -
kati üzerine celbedebilmek bakımından 
pek talihsiz olmuş addolunabilir. l<'ilha -
kika, içinde bulunduğumuz harbde ve 
dünya (pOlitikasının hararetli ilaaliyeti 

karşısında bütün dikkat ve aHikasını bu 
tarafa teksif etmek mecburiyelinde kal
mış olan halk bu mühım edebi hadiseye 
layık olduğu ehcmmıyeti verememiş ol -
makta tamamile haklt addolunabilir. 

Fakir bir çiftçi ailesinin çocuğu olan 
'" Sillan,paa hakiki bir halk çocuğu addo

IunabHir. Çocukluğunu içinde gcçirdigi 
memleketinin tabii güzelliği ona bugün
rJ sakin kuvveti ile tabiat kadar basit 
o.mak, ve şimdiye kadar eşine nadir te- l 
sadüf olunan ı·ealist sıfatını esrar dolu 
buğulu §iirile mezcedcbilmek iktidarını 
bağışi arnıştır. 

ırrans Emil 

veynin şefkatile örülmüştür. O, bu saa -
deti her eserinde terennüm eder. Esasen 
hassas ve teheyyüce müstaid bir karak

Sil!anpa~ 1888 senesinin Hi Eylülün- teri olan bu saf köylü çocuğu, sakın ve 
de Fınlandıyanın Hamcen. Kyrd kasaba- müşfik köylüler, esrarına tamamile nü
.sında küçücü~k bır çiftçi kulübe~in.de doğ-1 fuz ettiği harikuladc bir tabiat ve ehJi 
m~ştur. Aşagı yukarı her esennae onun göl hayvanları arasırıda yavaş yavaş ol
içınde doğduğu bu tevazu kulübesinin,! gunlaşan bir şiire kavuşuyordu. Bu dev
ortasında neş'eli bir şırıltı ile akan de - rine aid hatıral<ırından bahsederken ken
resi bulunan çiftli~in güzel1iklerini bul - disi şöyle der: 
mak mümkündür. cBen bir bakıma hakikaten çok mes'ud 

Küçük Emilin ruhu sükiiti ve daima. ve zengin bir ınsan olmuştum. Çünk'J, 
diiş:inen bir baba ile tatlı ve müşfik bir çocukluğum fevkalad:! sakın ve tntlı, ha
annenin arasında geçirdi~i hayat ıçinde rikulfıde güzel geçtb 
yavaş yavaş tekamül ediyordu. Bu ku - Yıldızlar altında parlıyan karlı kış ge
çük koylü çocu~unda ana. babc1 muhab- celerinı, parlak şımal yazlarını, gölge ve 
betinin en kuvvC'tli tezshürünü görüyo- ışığın mütemadiyen tahav\'ül eden ahen-
ruz Çocukluk senelerinin saadeti ebe - (Devamı 11 inci sayfada) 

- Hakkın var yahu!. Mademki öyle
dir; ecdadımızın şerefine içelim .. 

Bay direktörün bu akşam bütün neş'e
si üstünde. Vazife başında eksikf:iz bir cid 
diyetic iş gören bu adam, hususi .hayatın
da bambaşka bır şahsıyet oluyor. 

Beşinci bardaktım sonra hamam tasilc 
yatak çarşafı gene ortaya çıktı. Eski Ro
malı kıyafetile nLJtuk ırac ediyor: 

- Dorcnna, i::.taramento puretti san -
gôra. Nosso fiyani saragoza namento. İn
trinaso mare dtkolti! .. 

- Viva, Viva, Viva!.. Duçe, Duçc, 
Du çe!.. 

- Sakrefisyone cermaniya kuvatro ti
no pangalti, no se horoz öttü, hacı gitti 
makarna!.. 

- Viva, Viva, Viva!.. Duçe, Duçe, 
Du çe!.. 

Kıyamet koparıyoruz. Kadınların kah
kahası sokaklar,1 ta~ıyor. Hatib, hiç al -
dırmıyor. Göz'eı ini açarak, ağzını dört 
köşe'eştirerck, sol kolu arkasmdn, sağ 
kolu havada muttasıl bağırıyor: 

- Ente İtalyano avdisyone rndyofo -
nfke eyyar! Tra:ısmisyone T-.ırka! .. 

Ve arkasından. tıpkı, 2 numaralı Roma 
istasyonundaki 2mıeni bozuntusu şpiker 
gibi işi türkçeye dökerek konuşuyor: 

- 245 virgul, 5 metrcli ikinc! Roma is
tasyonu .. sayın din1eyicilerim! Faiizm 
hakkında basılmış müteaddid eserlerimiz 
vardır; dün akşam samajeste Konte Mi
r ado Pa.c;kalini hazretlerinin Kampidoğ -
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liyo bataklıkları narnma kurulan yeni 
şehre uç kara göm1ekli !ırkasına tebarüz 
olunmuştur. 

Roma; doğu vilayetlerinin kuzey gü -
neyinden tebarüz olunduğuna göre ana 
vatan filosuna ıncrbut dört denizüstü ge
misi düşman tayyarelerine karşı muvaf -
fakiyetli ateş açıldığı (tashih ediyorum) 
ateşe açıldığını tebarüz etmiştir. 

Katılıyoruz. İçtiğimiz şarablar nere -
deyse burnumuzuan gelecektir . .Hatib, se· 
sini inceiterek kız tak' idi yapıyor: 
-Sayın dinl('yicilerim! Bu akşam size 

Abdü1muttalib Kırbacın eDenizierde Ka
vak:ıı isimli şiirini okuyacağım· 

Denizlerde lcava1c, 
Muttasıı vaİpn yaparak 
Hazin bakışlarile, 

Sallanıyor ... 
Yazı ve kışlıırile, 
Maz(J'to ve Bohor, 
Gecenin silkanetin i, 

- -------
Birincikanun 1 

C: DENIZCiLiK :1 

Sovye Rusya deniz 
kuvvetlerinin göze 

çarpan hususiyeileri 
Dünyanı:n en ganç bahri ye kuvveti hiç 1 

şüphesiz Sovyet Rusyanın deniz kuvvct
leridir ... 

Sovyet Rusya bir kara devletidir. Fa
kat çok vAsi kıyılara maliktir ve mütead
cüd denizlerie de rnuhat bulunmaktac.Lr. 
Bu denizleıin hepsinin de yüksek sev -
ktilceyş ehenuniyetleri vardır. 

Uzakşarkta Pasifik Okyanusundan tu -
tunuz da Bahrimüncemidi şimaliden ge -
çerek, Baltık denizi ve Karadenize ka -
dar ... İşte Sovyet Rusyanın vasi kıyıla
nnı kaplıyan uçsuz bucaksız denızler ... 

Bu iUbarla Sovyet Ru!iya kuvvetli bir 
donanınaya sahib olmak ihtiyacını der -

!hal anladı. Muntazam bir pH1n dahilinrle 
çalışma sayesinde kaybolan zamanı tel~- ~ 

fiye uğraştı. 

Bugünkü Sovyet donanmasının en mU
him kısmını tahtelbahirlcr teşkil etmek-I 
tedir. Adedce çok olan bu tahtelbahirle

rin zabitan ve efradı çok iyi tnlim gör -
müşlerdir. 

Bir SOV1J€t 

Sovyet Rusya bahriye komiseri bulu ~ 
nan M. Kusneçov, Sovyet denizciliğinin 

ibayr.a.m günü olarak kabul edilen Tem -
muzun 24 üncü günü bir nutuk söyle -

miştir. Komiser nutkunda, bilhassa, Sov
yet Rusyanın tahtelbahir kuvvct!erme 

işaret etmiş ve bunların adedce her han

gi hir devletin tahtelbahirlerindcn çok 
fazla olduğunu bildirmiştir. 

· Bahriye komiserinm bu beyanatı RZ 

zaman sonra Atmanlar tarafından ehern

miyctle karşılanmış ve bu beyanatm ha
kikate uygun olduğ•l tasdik edilmiştir. 

Şayanı dikkat olan cihet Almanların bu 
fikirlerini beyan eylediklerr sırada Rus -
larla henüz anlaşma yapmamış olmala -
rı dır. 

O vakitleri, Alman bahriyesinin naşiri 
efkan olarak meşhur cNauticus:. mec -
muası şunları yazıyordu: 

cGayri kabili inkard1r ki bugün Sov

yet Rusyanın elinde dünyanın en kuv -
vetli tahtelbahirleri bulunmaktadır. Ge-

ne kabili inkar değildir ki bugün, Ba!tık Sovyet bahriye komiseri Nicotas Kusnic
denizinde, Şimal denizinde, Akdenizde, 1 çov bir mtör ile Ru~ donanma.mıı tejti~ 
Pasifik Okyanusuncia bahri sevkü1ceyş ederh•n 

pliınlnrında yeni ve kuvvetli bir unsurun 
hesaba katılması icab eylemektedir. Bun- ri Sovyet bahriyesi hakkında şu malu -

lar, Sovyet Rusyanın modern harb gemi- matı vermişti: 
}eridir.:. Sovyet Rusyanın bugün 150 ild 180 tah 

İsviçrenin en büyük gazetelerinden bi- telbahri vardır. Bun1ardan 80-90 adedi 

lE M 
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Fena ufunetir.i, 
Hayatıma fısıldıyarak, 

Cırtlak, cırtlak, 

Zavaııı kavak, 
lkınıp yır!ınurak, 

Dallanıyor .. . 
Köftelıor! .. 
Ve ah senin bıt akşam seı·gilim, 

Rayalin dil.m, dWm, 
Aşkımın mangaZmda kızarıyor, 
Zavallı yürek, 
Hatta bel'>:i de istcm!ycrek, 
Hep seni arıyoı·, hep seni arıyor! .. 
Saranıyor! .. 

Dallanıyor! .. 
Denızlerde kavak, 
Muttasıl yalpa yaparak ... 

Sayın dinleyicilerim! Bu akşamki t:irk 
çe neşl'iyatımız bitt.. 

Neşriyat bitti; fakat biz de bittik. Gül
ınekten hepimiz sancılanmıştık . .. 

İzmirli misafirler mandolinlerle aita -

Yazan: Zeynel Besim Sun 
raları akiılar. O kadar güzel çalıyorlar 
ve o derece hazin söylüyorlar ki, farkm
da olmaksızın, Lizbet Zaydelin hayalile 
baş ba~ kalıyorum. Yiıralı kalbirn yeni
den kanarnağa başlıyor. Karamın içı bo -
~alıyor; gö:tlerim kimseyi görmüyor. Bir 
kenara çekilerek onunla konuşuyorum: 

- Neden, Lizbetşi!1, neden bana bunu 
yaptın?. Artık .:;ana dönemem, artık·seni 
kucaklıyamam. Kendi ıztırabımla pPri -
§an yaşamağa mahkumum. Sen, muhak -
kak ki, başkasile de mes'ud olacaksın; fa
kat ben? .. Heyhat!.. 

- Bu ne dalgınlık Bay H:ışmt!t? Sizi 
gören aşık sanacak . . . 

Kendime gelerek başımı ka'ilırıyo -
rum: 

Ferhunde Sevgi!.. 
- Hiç Bayan Ferhunde; kendi ken -

dimc düşünüyordum. 
- Herkesin gülüp cğlen_diği bir gecede 

dü.Unmevi ivi manada almazlar ..• 

tahtelbahiri 

Baltık denizindedir. Diğerleri Pasifik Ok 
yanusu kıyılarında. 

Sovyet Rusyanın 193R senesinde yeni· 
leştirilen her biri 24 000 tonluk iki zırh· 
lısı da vardır. Bu zırhlılardan her biri 12 
aded 30,5 luk; 16 aded 12 lik toplara ına· 
liktir. Ayrıca inşa halinde 35,000 tonluk 
bir de zırhlısı vardır. 

Yakında ayni hacimde bir zırhlının in· 
şası mukarrerdir. Bu son iki zırhlı Bal tıl< 
denizinin en kuvvetli gemileri olacaklar· 
dır. 

Gene bu İsviçre gazetesine göre bu kUV 
vetlere dört büyük kruvazörlin ılfivesi Jiı 
zım gelmektedir. Bunlardaır ikisi yemdir. 

Bunlardan maada, altı hafif ~ruvazör, 
10 destroyer, 7 son sistem torpido var -
dır. 

Fransız parlamentosu bahriye encü • 
meni reisi Mösyö J. M. Renaitour'a gore 
bugün Sovyet donanmasının mecmu to • 
nilatosu 320,000 dir. 

Sovyet Rusya donanınayı ihya ile kal· 
mamakta., ayni zamanda ticaret filosunn 
dahi pek büyük bir ehemmiyet atfeyle • 
mektedirler. Avrupanın muhtelif şanti -
yelerine de modern gemiler siparij eyle
mi§lerdir. Ayrıca kendi te:tgahlarında t l· 
caret gemileri yapmaktadır. 

Ticaret filosunun en büyük ve dikka • 
te değer muvaffaldyeti §imal mıntaltasın· 
da muntazam vapur servislerı yapma~9 

başlamasıdır. Senenin ekser zamanınd9 

buzlarla kapalı bulunan bu denizde ınun· · 
tazam servisler tesisi her tarafta takdir· 
ler uyandırmıştı. 

*** 
- Beni alakadar etmez Bayan Fer • 

!hunde ... 

Ferhunde yanıma oturuyor, müş!ik bif 
sesle: 

- Bay Haşmet Güneş; diyor. mektU · 
buma cevab vermek tenezzUlünde bilt' 
bulunmadınız. Halbuki bu, benim Için hn· 
yati ehemmiyeti haizdi. 

Hayrctle ylizüne bakıyorum: Sarhoş! .. 
Evet; sarhoş!. İspirtoya alışık olmıyan 

bünyesi üç kadch ~arnbb sarsılmı~. 
- Bu ciheti sonra konuşuruz Bayarı 

Ferhundc. 
Diyorum; derhal cevab şeklinde bir 

sualle karşılaşıyorum: 
-Ne zaman sonra?. 
- Mesela yarın ... Şimdi şarab icelifl1· 

Buraya gülmek, eğlenmek için t op!a1l' 
dık . .. 

- Bunları bana siz mi söyliiyorsunııt 
Bay Ha~met Güneş?. Siz ki hiyanete u~' 
ramış bir aşık va~iyctile derdinizlc. ele
minizle başbaşa kalarak bir köşe arıyor ve 
buluyorsun uz . . . 

İrkiliyorum. Halimde maceram: a~Y~' 
ra faşedecek bir. fevkalildelik rni var·· 
Bu kız bana neler söylüyor . 

- Büyütüyorsunuz işi Bayan Ferhufl' 
ı ol' de; diyorum, edebiyatın fazla meşgu , 

muşsun uz zannerlerim; teşbihlerinizi }<\.1' 

vetli buluyorum. 
(Arkası var) 



Yazan: CEV AD FEHMİ 

Yeni bir c·nayet dah · 

Serkom.i~ı:r Osıııun Beyin yıizılnc kan çıkmt~n 

lik;ıve gene mck-tubdıın katilin bu de -ı Rıdvan Sadullah soğukkanlılıkla: 
...... ~Olduğu an'aşılıyor, değil mi? - Ta!silfıt ver, Osman Bey! dedi. Ne-· 
_ annedcrim. rede olmuş bu iş? 

Garib hikav<3 - Gardenbarda' -» J~· • 

eden Osman Bey? - Ne vakit? -:s·· teşıt·ı 0 Yle rnavi, pembe elmasların sebeb 1 -Tam gece yarısı. 
ı etr~· rtıanı ıgı cinayetler yalnız z~bıta ro - - E ... Nasıl olmuş?. 

başı~rında görülür. Hoş akşamdanberi 
)'a ızdan geçenler romandan fark:.ız 
:~er ne ise ... Ncydı herıfin ismi? 
...... asko dö Goma! 

tn ... , lia, bu Vask:J dö Goma ('fC'ndi eğer ,-·cu ' 
...... hctsa çabuk meydana çıkarırız. 

oakalım. 

taı~ :Fakat işin içinde haylı çapra:lık n•Jk 
Var1 har 

...... }ie gıbi.? 

tuı; Öyle Ya ... diyelim ki bu he rif mak
tak~tllıavi elma')ı alamadığı içın öldürdü. 
~~ Old~ah~. evvel Raif Bey kardeşini ni
dc.,,n· ~rdu? Daha doğrusu maktul kar
ra;en1 _oldürdüğünü inkar ve katli es -
kı~ d:ıı·z bir şahsa atfettiği için Porte -
t un ıkanlısının Raif beyden evvel o
ttİllel{ ~arde~ini öldürdüğünü ka:bul 
llıektub a2:ıın gelmez mi? Şu halde bu 
~ahud u Raif Beyc niçin yazdı? Yok<-a 
§ıncıe :~as Raif Beyde değil de karde-

mı ı dı'? 
....... l) . 

aıılıya 0~U düşünüyorsun Osman Bey, 
cagız. 

- Heyecanlı bir cambazlık num:ırası 

göstE;>riliyormuş. Numaranın bir y01indc 
ahnedekiler de dahıl olmak üzere b•Hün 
~•lomın elektı :k leri söndürülü,·ormu~. 
iste yalnız beş, on saniye devam cd<>n bu 
ışık söndürme müddcti zarfında sevir 
ciler arasında bir kadın çığlı~ı duyulmus 
Derhal lamba'ar yakılmış. oyun durrnu!: 
ve gerıde, bü vi' k salondan biraz ) ükı-ck
ÇE;> olan yerde sırtından bıçakla \'urul.\r 
bir kadının çırpınci ğı görülrr.i.ış. Ayni ma 
sa da bir delikar lı ilP bır p,enç kız da bu 
lunuvor1armış. Kadını bir meyva bı\aP,• 

ile vurmu~::lar. Yara ağır değılıniş. Mec -
ruhun atik davran1p a~ aga fırlam!l.':>ı dar
benin hızını kesmi~. İşiıı tuhafı sa onun 
bu kısmı sahneyP uzak düştügi.ı içın oi -
dukça tenh::ı imiş. Ve carihi hiç kims& 
gvrmcmiş. Kadmın bağırma sı ile Ci lektrik 
lerin yanması arasında geçen müddet her 
nangi bir kimsenin salonu kate -
derek kapıdan dışarı çıkmasına 
y€tecek kadar olmadığı ıçın ca• -
rihin her halde salonun bu Kısmında bu-

llıcıv 
ll'ı~lttuba.n Sadullah dalgın görünüyur, lunanlar arasmda olduğu an1 aşılıyor -
te~ Serk ha~kındakı fikrini söylemiye - muş .. Polis d~rh~l işe vaz'ıyed e~miş ... İlk 
lar v 0Iniserın sual~erine sudan cevab- tahkıkat netıcesındc kadının clbı.se tuc -

li eriYordu. ı can ve mahküm Raif Beyin kansı o'duğu 
desi c~ halde bence facianın birinci pt?r -l anlaşılmış. Vjk'anın cereyan ettiği ma -
etın· ~!lanırken kıvmetli bir ipucu elde 

1
sada oturan delikanlı ile genç kız N ec -

l'rıa~ş!~~ Ve bunda; dolavı memnqn ol _ dct Bey ile nişanlısı imışler. An!ıyorsun 
ltı b·. ık, şirndi artık yü'riiyeceğimiz yo- ya, hocam ... Kadının yarası ağır o1madı
~ta~;~0rduk. tkinci perdenin daha az ğı için bendi arzu:ile evine nakletmi~ -

Ot kta cercya"l edeceği muhakkaktı. ler ve orada tedavı altına almişlar. Ha • 
b~,, 0l'rıobi•ı·rn· m. ı... dise esnasında salonun o kısmında bulu -

q ı.ıfrn ız n'""c;ımden Macka volu- . . .. 
tlh erken b" 

1 
d" .. .. d · N nanlar hE;>p maruf aılt>ler'lltş. Hepsının 

~i oy e uşu!luyor um. c ga- h" . __.1 · h ıı· 'k tl · t b't 
81J] Verdig~· h"k'' d k' . b . ı·w· uvıyot:~ erı ve ma a ı ı ame erı es ı ama ım u um e ı ısa etsız ır,ı . . G d 
tr,_ • lll irin 

1 
d k'k edılmış. arsonla< a nezaret nltında 

~ı l·af· 1o ya nız on a ı anın geç - . . 1 ' ı geldi. ımış er. 

lk. . k - Vak'a mı- hr11inde laıım gelen ted. 
InCI !Sim bırl('r a'ınr.tıs m? 

-1-

ıtack BARDAKi HAYAI .. ET 
fılı ··adak· e Yan ihr 1 apartımanırnızda bizi kar-
._ ~e " ıyar dadı polis müdüriyctinin 
Ql! .Jarısı d 
lı Yı aratt n anbert scrkomiser Osman 
~~d;:ı teı fığını haber verdi. Her saat ba-
illeİlle~/ on etmişlerdi. Son telefon mü

._ Saat ı ~ereyan edeli bir saat oluyordu. 
'"'~~t dortt" .. . ti "a.rd u. Guneşın doğmasına iki 
· }) ı 1• Serk · ~iı ,o is ıı-ı~ ... o~ser telefon başına geç-

.,_ liiııtıe Udurıyetmi bularak nöbetçi mü 
"ftl ll kend' · · u. ısını nıçın aradıklarını 

\.l'eı(.'f 
~ıı 0nda ·· 
•tıı tla.ıg soylenilcnleri dinletk•'n bir 
l'ıı~t>n Vea~nıın hücumile kızaran çehre-
4!; hur ı_. Udaklarının arasından fırhyan 

ı "'lıfü .. 
~d t>t- eer I"tinde:1 her halde mü him bir 
t~t~aıı sai'a~ etmiş olduğunu anladım. 
\'11 ıı serk:l ~h odada yoktu. O ıçeri gi
~~'IU, he lhlSPr telefr....,u kapatıyordu. 

al'tııştı Ykaııla dehşet arası bir ha! 
~ ~- Oıı.ır. kf.'rnleden fırlıyarak: 

liııı ~arı Şey değil, diye b3ğırdı! Raif 
~ t il b('}- h sın_ı VUrmuşları 
~~ •('ri eeakıkaten müthişti. Ne bu ka -
t~~t· bu :eyan eden bir vak'a görmüş, 
~~~ ı tı~. B~~ar cür'etkar canilerle u~ -
t~ taar ...... 

1 
d:ıha mese1e}"İ kawama -

flt.ı · ı.ız ar k 
ı.ıu_ ar ası arkasına devam e -

- Evet salonun o kısmını tah1iye ct -
tirip hiç bir ~evin yC'rinı dc~iı:tirtmcmi<; 
ler. Bıçak ta mii<.ader•• edilmiş. Bu bıcak 
mC'cruhun bulunduğu masaya aıdmic: 

vak'anın ccrevarıınn tak~Jdiim edPn rla
ki'ka1arda Raif Bf>yin karısı ilf' Necdet ve 
nişanlısı mC'wa vemekle meşgu~ imişlcr. 

-Delikanlı ne demii'? 
- NC'cdet mi? 
-Evet. 

- Ne o. ne de nişanlısı hiç bir şey f:ır-
kademediklerini söy'emişler. O sırada 
dikkatle sahneve bakıyorlarmış. v~ bu 
vaziyette Raif Beyin karısı arkalırında 

kalıyormuş. 

- Hiç kimseden şüphelenrniyorlar 

mı imiş? 
-Hayır. 

- Bu genç Kız'a delikanlı da nezart>t 
altında mı imişler? 

- Evet, mecruhla beraber eve gitmiş
ler, buradan çıkmamaları lüzumu ken -
di erine bildirilmiş. 

- Raif Beyin kanc;ı ve Nccdctle ni -
şanlısı bu numarayı ilk dcf:ı mı seyrcdi -
yorlarmış. Yani elektrikterin söncceğini 

evvelinden biliyorlar mı imiş demek isti
yorum. 

- Bunu bilmiyorum hocam. 
(Arkası var) 

Paris yeni ve ş1k 
modeller yaratiyor 

Şapka modasında yenilik 
• $! i i ) ii~FCI' F tt 

Yukarıdaki model an tiloptan yapılmış-ılı başına bir yenilik ... Maamafih hı>rh'ln 
tır. Bu sene antilop; şapka modasmda ha~ gi bir sebeble işinize gelmezse ayni mode-

li kadifeden, fötrden 

de yaptırabilirsiniE. 

* Sağdaki model: 

Kadife kordela ve 

parçalar en şık bir 

§apka garnit:.irü ol -

makta, bu sene de di

ğer şapk::ı s_üslerıle 

yarı a çıkmış gibi... 

Donuk renklcre par

laklık kattığı, bu su -

ret le yaraşmıyan 

Dünyadaki kaı·ışıklıklara, harbe ve is- renklere yara~ır hale 
tikrarsızlıga rağmc>n moda; yaratmakta koyduğu için bu SÜ 1 

devam ediyor. Paris her yıl gibi bu yıl da ı daha uzun bir zaman 

ortaya birbıı in den daha güzel, daha ~ık 1 gözden düşmiyecek -
modeller çıkardı. Son gelen örneklerden tir. Bi.lh.assa .siyah ve ,. 
en şık'arını .,eçiyoruz: ~oyu renl; ş::ıpkahrı 

Bu modelı· öğle sonu için - biı • açıyor ve cs.merleıe 
hassa güzel kış günlerinde giyrnek iize - k k 1 1 oyu ren saç ı ~ra 
re - yepyeni bir takım ~stıyenlere scçt!k. · . 

. k k ) .. 1 .. d d' l dah11. zıyadc yaraş -
Grı (ne açı , !ı~ oyu yun u en ır. . . 

Süsü; kendi kumaşından yapılmış biik - masını ternın edıyor . 
melerdir. Düğmelerinin ufakiığı da man- Medelde gördüğü -
to için bir yenılik sayılabilir. ntiz g:bi Dır bert! 

Şapka da grıdit ve gri bir tüyle süs - böy!e bir süsten mahrum kalsa silik, sö -ı·yah konulduğu halde sırf kadifenin par-
lüdür. nük bir şey olurdu. Siyah fötre gene si - laklığı bu siyahlığı açmağa kô.fi gelmiştir. 

Seçkin, kibar, şık ve yeni bir model. 
Kumaşı küpe çıı;eği renkte, kalın krep, 
yakasında altın renginde metal bir gar -
nitür. Roba yerile kalçaların arası plise, 
omuzlar yuvarlak, d~şük, koll arın bura
ya raslıyan kısmı plise. 

1 k g:bi muşak 
ve arlak saçlar 

Saçlarımza naı;ıl bakma~ısınız? Bu hu
susta ne kadar sôylens~. ynzılsa azdır. 

Çiınkü: Saç kadın gi.ızelliğinin ruhudur, 
denebılir. Bu kadar kıymetli olan bu ha
zineyi korumak, zenginleştırrnek ve ta -, 
zelemek güç bir. iş değildir. Hele hiç pa -
ha~ı değildir. Hatta parasızdır da diye ·t 
biliriz " 

Suça bakmak deyince çok.arının aklı -ı 
nn sık sık yıkanmak ve her yıkandıkça 

gıdıp bır kuvafürde saçlarını diizcltmek 
geliyor. Halbuki .saç bakımı busbuti.ın 

b.ı~ka bir şeydir. 
Suçlarınızı güzel gormek ve güzel sak

lamak .ıstiyOTsanız onlarııı tabıi ihtiyaç -
larını tatmine çalışınız: Besleyiniz, tc -
mizleyınız, hava' andırınıt. ve hırpala . -
maktan sakınınız. Bütün bunları sebat.a 
yaptığınız takdirde saçınızın donıık, kı -
ı J kırık, sert olmasına imkan yoktur. 
İpek gibi, parlak, uysal ve gür saçlı ola
cağınız muhakkkatır. 

Saçlarınızı hırpalanıayınız demekten 
maksadımız şudıı:-: Onu temizlerıdiği hal
de sabunlamakta ısr3r ctmcyintz. Kirlcn
mcdıği halde yıkanma günü geldi diye lü
zumsuz yere sabunlamayınız. FRz:a sabu
nun saça zarar vf>r~ceğinı unutmayınız. 

Tarağınızı saçiaı·ınıza rasgele daldınp 
o incecik telleri:ı mukavemet edip ede -
miyeceğini düşü!l.nledcn alabildiğine çe -
kiştirmeyiniz. Beyhud~ birçok tPller dö
külür. Yerlerine gelen1cı· (ayda bır santı
m<'tre uzıyacağına göre) dökülenlerin 
yerini kolay kola.f t•Jtmnazlar. Mümkiin 
olduğu kadar az saç dökülerek taranmak 
için saçlarınızı tutarn tutarn ayırıp usul 
usul tarayınız ve seyrck diş1 i tar3kları 

tercih ediniz. 

Beslemek için mutfakta ku1 landığınız 

zeytinyağından ba~ka şeye kulak asma -
yınız. Zeytinyağını - saçlarınızı yiv, yiv 
ayırarak - pamukla derinize surunuz. 
Parmak uçlarınızı saçlanmzın arasımı so
kunuz. Ensenizden ve alnınızdan tepeni
ze doğnı bütün başınızı oğu~turunuz. Bu
na. h ir çeyrek saat devam ediniz. 

Sonra iki havlu alımı. Öne~ bırini ısı
tıp başınıza sarınız. Sağuyunca öbüriin;,i 
sıcak sıcak başınıza koyunuz. Böyle h.ıv
luları değiştirmiyP de on be~ dakika dl• -
vam ediniz. Gerek oğuşturmaktan, ger~k 
sıcak havlu ile sarmmaktan gaye; zcy -
tİnyağını baş derısınP ivicc içirmektir. E
ğer bütün gece yağlı ~lı yalabi!irseniz 
bu zahmetlere lüzum kalmaz. Fakat o zr.
man da yastığınızı kirletmernek zahme -
tine katlanmalısınız 



8 Sayfa 
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(BCI§tarafı 1 inci sayjada) 

c 
3ab<lh erken Helsinki üzerinde u -

bir Sovyet tayyar<>si, halka hitab 
n binlerce beyanname attıktcın son
uzakla§Illl§tır. 

Bu beyannamelerde baş ilil Ka ,... 
j nd.er ile Marc.,:al Mannerhaym'ın va
. feden çekilmeleri taleb edilmekte, bu 
t .. 1.Pbin is'afı ile sulh ün avdet edeceği. 
aksi takdirde Helsinki'nin bombardı -
man edileceği bildirilmektedir. 

Ögteden sonra on üç Sovyet tayya. 
resi, Helsinki ve diğer mühim şehirler 
üzerinde uçarak birç k bomba atmış
lardır. Yanm s<1atten fazla süren bu 
bombardıman neticesinde muhtelıf bi
nalnr hnrab olmuş, bir hastane tama
meıı yanını.~, Helsinkideki tr.yyare mey 
dnnı ve şimendıfer istasyonu Jıru;ara 

u· r~mıştır. 
YANGil\"LA.R 

B0mbardımanı müteakıb payitahtın 

muhtel.I semtlerinde yangın çıktığı 
nr.. göre, Sov)etlerin tutuşturucu bom
bala~ 'mlkndıklan anlaşılmaktadır. 
B 'Tl!ınrdımarı neticesinde vukubulan 
im,an zoyi~tı hakkında resmi malumat 
mevcud olmama:J:ı beraber, 200 ölü 
V" yı-rnh olduğu tahmin edilmekte -
dh. 

Hava hücumuna rr üvazi olr..1rak, Sov 
yet donanma ve ka a ku-.. vetleri de ha
rek"t E'ÇM. le>rd·r. Kronc;tnd üssünr)e 
ki a·ır bata•-ydlar Fın1fındiya sahille
rini ş r1detli bir op ateşine tutmu~lar. 
Donanma ise Tıbahi ve Fiskor mın • 
takal r•nda ihrac haoreketi vapm•ş ve 
Fın körfezindeki adalan bombardıman 

SON POSTA 

Tür i • nin ingiliz 
f1taa ı na hal iyasi 

Londra, 30 - Resmen bildirildı"i'le c 

ala 
BirincikUnun ~ 

n a Fa 
h 

1 • 

1 1 a 
göre, Türkiye İngiliz kıtaatma tevzi edil-

olan S tl . .. kürt .. 
1 

d' rnek üzere ik" balya sıgara gondcrmiştir. Pans, 30 (Havas) - Meb'usan mecli- niyetin Avrupanm bi.itün hür millctı; 
Payi~'?ı: tn p~s 

1 
~1~ş erS ·r .. t d Bu, bir milli heaiye olarak tei:ık Q. <.'dile. sinde Daladye, h;iktimetin b.!y'anname:- rine, tarihleri ve kültürleri itibarile ist~~" 

a 1 op a eş ne. u un ... ov~ e o. bilir. Çünkü T:irkiyede tütün devlet in- sini okumuştur. lale hakkı olan bi.ıtün milletiere şııır.ı 
~:~~ın:a~a;şı ~a .s~hı~.ba~rya~~rı şid-ı hisarındadır. Bütün meclis tarafından hararetle al- bulunması lazımdır. 
t k. u "h !! e ed~lış er ırS. aret ıa tmınk- Sigaraları askerlere tevzie memur di- kışianan başvekil cephedel~i askeri vazi- Barış hedef ve şartlarından al eni stl' 
a asma ı rac e ı en • ı ovye an ı rPktö d · t' k' · · h d h 1 1 ıc:tff· 

tah 
"b ed"lı ·...t· F' k t' 

1 
h t f r emış ır ı: yctı ıza c er ıc 1vnd ngiliz - Fransız rette bahsedecek sa.ıt henuz gelmeın <t 1 

n ı nı;ı~ır. m ı a arı er ara - Bu i 1 k . . 'k" lck 1 t 1 · · k · f k ı ·b rı 
1 

ta bi t 
.. t kt s gara arı as erımız ı ı mem et ayynre crının e sı>rıy ai olan dusman Bu bar~ ancak umumi hatları itı :ı 

cesurane r mu ~aveme gos crrne e- a d d . • d 1 k 1 · · · - - re) 

d
. 

1 
rasın a mevcu samımı arka aşlıl!ın uvvet erını daıma mnglt"tb ettiğini, de- tarif edilebilir. Bu umumi tarif ise ge 

ır er. b' · · 1 k izi 1 tl' BO:\mARDil\fANDAN ÖLENLER ır nışanesı o ara kabul edeceklerdir. n erde müttefik don tırnaların hakim ngiltere tarafından, gerekse Fransa b1r 
Bu ak~nmkı' b ba d d (A.A.) bulunduğunu ve A!many .. nın bu ~uretle rafından alenen ve resmen yapılın _,, 

r- om r ıman esnasın a h h k "h . kA 1 k 1 • • o"w yerudC' 
1 

40 kişinin Bldü~ ve lH kışinin emen emen ı tı arnı ım ansız zor u - .·unmakt~dır: Barış v: cmnıyet ıstıy 
yaralandı~ı tesbit edilmiştir. İlk bombar. Hangİ3İ dog"" ·u ? larla karşılaştı~ım, karadan bir karış Ilk ı§: H~rbı ~azanmak }lB~" 
dırnan esnasında da zayiatın 

200 
kişi cl- Fransız toprağının muvakkaten dahi ol- . Fakat evvclcm~rde ı.:zı~ olan feYrJ~ 

duğu teeyvu'"d t.mekt d' B ı d (Ba:;tarnfı ı inci s yfada) sim düşıııan eline gcçmedi~ini kaydetmiş, bı kazanmaktır, ışte butun encrjUe 1,.~. 
e e ır. un ar an ço- 1 . .. ı..- • • ı· b tl · h' bi · · · f Y Aou k d kt rı mese esı, munakaşaları, d dikodularlle Uitrış ıçın a ıcena gayre erı ıç r za.. zın ıstihda edecekleri gaye budur. 11 

15 a ın ve çocu ur. . . k 'k Im 1 R · · ·· h blld 
Dü t ı . . ht 

1 
,_ aynı tazelı~i muhafaza ediyor man e sı o amış o nn cısıcum ur mizde yurdunun Almanyıı. tnra .c 

şma n ayyare enmn mu erne a: .. .ı- v _ . . . · R . ·•~- . . . . . . . . . .. .. -o.- rıf~" 
n ı ı k Ü b H J 

• k .n.udırşınas bır zümrenin arkasından uzvcltı ve Amerıl\.(.1 mıllctını tazımle tehdıd ed ıldığını uç defa goren ı.: • 8 .ıt 
nı ı mrsı nma zere, u gee~ c s ın i i . w. A . . . -rller 

Sem 
, . kt'" 

1 1 
t . d'lml . 

1 

ttıgı bu haklı dava bir kar parçası g:bi yadt>ylemış. barışı ku farmak ıçın gayret vardır. Bunu bir kere daha fiÖrznl:) ... 
a arı nro)e · or er e en~ ır e ı ştır. , . ' 1 · FİNI~ANDİYA TEBLİGİ saı. at muhıtlerınde~ ve 70 lik bir üstad 

1 
~arfeden Papa _ve Mu~~olınıden hnra- azmettik. aı-t' 

H
"ls· k' 

30 
(AA) _ H . . hocanın, devlet resım sergisinden kapı ı retle bahseylemış ve muteakıbcn Hıtler D ~adye meb'uslar tarafı ıdan aY' 

ın ı, . . arıcıye nez~ d d Im . . · t' · k-'d ı d"kt k .. reti matb t b" b 
1 

d il ışarı e i esını bir türlü hazmedemi- sıyase ını ten ı ey e ı en sonra omu- uzun uzun alkışlanmıştır. _,4 

ua urosu ı.. a \Şam ra yo e 1 . . 1 h" d k . h d o:v bir resmf teblığ rıeşretmic-tir: yen er arasından -~-~arlandıkç: büyü- lll;:,t partı .. ı a ey ın e ço sert ıt am a Başv:_ki!, harb zamanına :nı: \cr 
Teblifde, Sovyet kıt'nlarının harb !ldn m~kte ve ade~.a gunun mesclc .. ı halinde bulunmu~tur. tam salahıyetler kanununu mecli "' 

edilmeksızin hududu g"çtikleri, muhtelif mut~lea ve munaka_ş~ ol~mı~_tadır. Fransanın hnrb hedefleri mi~tir. . . ~ 
noktalarda i'oerledikleri fakat püskürtiil- O uyu_cularımız ıkı gundur devam c-

1 
Başv ,kil müteak1ben harb hedeflerine Mechs müteakıbe-n 1940 bütçeS rı~ 

dükleri ve Ladoea göl:intın şımalindE' iki den ~eşrıyaturuzl.ı. meselenhi esasını öğ-, gcçm4 e ilk şartın Fransanın emniye- 7 Kanunuevvelden itibaren mtıza}{ 
Rus tankının tahrib edildiği bildirilmek- ~en~ış ,;rulunuy~rlar. ~akat bug~n. mt:'se~ 1 tini zaman altına almnlt olduğunu kay. re~ini ittifakla kabul etmiştir. 
tedfr. t:'nın. vnsıl ~l.duıpı yenı saflıa~.ı Aıyıcc an- de yle likten sonra ezcümle şöyle demiş- Paris 30 - Tam salahiyetler }{al' r:' 

Helsinki birk&Ç tayyare taarruzuna la~a~ılmek ıçın, bunu kısaca hulrısa etme- tir: .nu meclis tarafınc n 175 reye J<Ll (f 
uğrrunış, kadın ve çocuklar da d, h ıl ol- mı~ ıc~b ediy~~· . - Fakat bu emniyeti n iyi tcşkiH'ıtkm- 3 1 13 rcyle kalbul edilmiştir. 185 ~- ~ 
mak ÜZ('te bazı ölüP'ler olmu~tur. . Iddııılara gore, :ner~um re ~~m HaJı- ması ve devRmlı1ığı terrıln edecek maddi 1 karşı .309 rey ile de itimad kazal1ll

1 

Lnthiye yapılan hava hücun'u 4 .kiı;i- lin tabloları devle.w re~ım ser~ısıne alın- garantilere dayanmu:,.ı lfızımdı ·. Bu cm- ı tır 
· ··• · 

13 
k . . , ı m:ımıı;tır. Halbukı re-sam Halil yetmi~ 

nın o nC'c;ıne ve ·ışının yara .anma ı- .. 
b b 

,_ t sene Turk resmine hizmet ctmis büyilk 
na se e Oırıu~ ur. 

1 
b" .. dd " 

Hangö aaa ında muteaddid kirr.s('ler ır u ta ır. Onu? e~:rlcrinl' delayıslle 
yaralnı mıştır. 1 şahsı~a ~apılan .bJr hurm~ts.iz~l~ n;ev-

Tnyyarel<>r muhtelii nc-ktnlrırda demir. ~uub ... hstırıi Aynı hurmetsızlı~ san ata 
yollarına taarruz etmişll'rse de bu ta;ır- ·arşı yap mış addptmekte de bir hata 

ı t
. . k 

1 
yoktur. 

ruz ar nP ıcesız a mıstır. . • 

a 

etaıişfr. R f
. . . • Meselenın hakikı ıçvüzünü avdınlut-

us ılosu sahilm muhtelif nokt'lsını ı 1 . k d 1 . .. · ·~· (Baştarafı 1 inci sayfada) 
IP' 1 Amsterdam, 30 (A.A.) - Berlindc!l 

.. bo b d tm· ı· ma arı çın en ı erı 1e muracaat ettJrrı-
uç KOLDAN 

m ar ıman e ış ır n F' ı~ d' t ed kl '111. e · H'tkalarını göstermişlerdı"r . . . . miz jüri azalanndan ikisi Bürhan 'i' p- ın an ıyaya aarruz eec ı - . . Dr Diğer taraftan So vet kara kuvvet _ Fınlandıya l ıtar..tının mrnevıyatı çok k Ç 11 İ b h" b" 1 ' bl h' d' 
0 

nanmak istemiyorlardı ve Amerika • ı ay. gelen haberlerden aniasılıyor ıcı., 1 . td" ra ve n ı ra ım ey e r n ıseden hı.ıv-
leri de üc koldım Finlandiya üzerine ıy ır~ . •· . haberdar 0,.nıadıkların. söylemişlcr, İs- nın tavnssut teklifi kabul edilecek sa tık Almanya Finlancıiyayı kendi f)' 
yürümektedırler. Heısınkıde fen mPktebı bombardıman t b 

1 
b', S lah c· .. nıyorlardı. Amerikd devlet adamları - bırakmaya karar vermiştir. Birço~ ,,6r 

E neticesinde yılnlmıştır. an ~ rr ~ ~su a. ımco ' usta dm h' .:ıd t f t · r· 11 · b t .., rnan1ar Hitlerin Stalin nezdinde t:ı" 1 
n simaldl' Rus kıtaatı balıkçıl..ır y _ sergıye hıçbır eserı arzedilnu~dıği, bina- nın h~ e , ne re ve m ıa en u a-.r- fa" 

nmadasını i gal etmiş ve buz uzerine ya- -- <'nnl<>vh rt.·d hadisı>sinin mevzuubahs ol- r ... zun Arnerikaya doğrudan doğruya sutta bulunacağını zannediyorlar: . 1 

nı. e b t b' d · !l.- F ı 1 d • · d Alınanya Rusyaya kar:ıı tzahhüdlcrı' .. r 
S r ('S ır CniZC yegC;UıC İn andiya 3re~{e CJ ' (1 •ren' mad1f{ı cevabını Vl?l'ffil~ti. tcvcih edilmiş bir tahrik mahiyetin C • "' 

mahrcci olan Po tamo limanını ele geçir- Q " Bir tnraftan re-d hadisesinin vukuumı olmasından dola) ı bilhassr a~tmnkta - fazla ileri gitnuş oldugundı.n boyle. eti 
rnek istemekteair. ç r 1 Şti 1 ·o·• t •• iddia edenler, diğer taraftan hnberdar ol- dır. müdahalede bulunarnıyacaK vatl) 

Ayni zamanda Sov elle-r deniz cephe- , ·U ma dıklarını söylivenlC'r ve ilcüncü olarak Amerikanın tavassut teklifi rcddetlildi d~mÜ§tür. --------
sinden de hücum1 g~.-çerek Leningradın (Baştarafı ı tu:ı sa'llfada) ta. iic:tadın sergiye hiçbir eseri gelmedi- Moskova 30 - Amerika sC'fareti T 1 · di anahtarı olan Peskarı adasına bir ihrac Bu çarpma neticesinde lokomotü yoldan ğinf ileri sürenler mesPley! çetin bir saf- r.ı.atbuat mümessillerine yaptığı beya- Urk - ngilız iktısa 
hareketi hazırlıy'Jrlar. çık beş marşandiz vagonu biribirine hqya sürüldemi~ bu'unuyorlarclı Hepsi mitta Amedka maslahatgtizarının bu- müzakereleri 

GERiLERDE geçerek üstüste yığı:mış, parçalanm1ştır. de jürlde aza 0 1an bu zevatın birbirinden gün 12 den biraz sonra haric!ye ko'l!i- (Baştarnfı ı inci sayfadıı~.~ 
Diğer taraftan Sovyet kıtaatı fabrika. Çarp şmn esnasında marşandizin garaö- tıab€ri mi yoktu? İdrnki en geniş bir in- ser muavini Poternkini ziyaret ettiğini sonra da Maliye Nazırı Sir Coı.~ ~ .. ııl r 

lan ve hatta hastancıeri de bombalamak frenlerinden beş çocuk babası Gey\·eli sanın içinden kolay kolay cıkamıyacağı sövlemiştir. Müstemleke Nazın Eden, ilc gorll~' 
suretile Finlandiya gerilerini bozmaya Ali Rı~nın beynı patlamış, kafası ya:rn.. bu çetrefıl ~. nihayet hr.ıkkabaz kutusu- Maslahatgüzar büktımetinden aldı - tür. J)il~ 
çalışmaktadır. yas.;ı olarak feci bir şekilde ölmiiştür.ı na döndü. Fakat kutular kırka yaklaştı, ğı em!r üzerine, Rus-Finlfmdiya ihti- Londra, 30 (A.A.) - (IIavas): ed~ 

Daha zi_yade Zıgfrid ~attına beı:ıziyen Trendeki yokular da buy:ik bir telfışa hakikat hfılfı aıılac;ılamaclı. Zira, dün ken- lfıf;nda Amerikanın tavassutunu teklif saat 16.30 da Londraya muvasaıa;1 tfı~ 
M~nerheım hattı 'iO kılometre kada: düşmüş, hepsi de uyıtuiarınd n fırlc.mı§- disilc konuştuğumuz jüri azas•nd-ın res- E>tmiştir. Türk ekonomi heyetinin reisi B. 

1,ılreıY 
lmtıda~ ~tmekte ve_ hududun dıger .. 60. kı· .lar, sadme ile \agon kenarlnrına çarpınıı sam Nurullah Brrk te bambaıka bir mü- Arnerikır maslahatgüzarı ile Potem • Menemencioğlu bugün hariciyc •."';,~• 
lon:~tr~~ı Su~onto ~le ve La~og~ golu ıle ]ardır. Hafif surette yara ananlar olmuş- talPnda bulunmuştur vE> gene sfln'atkft- kin arasındaki mülAkat ob d ... kikn sii.r- ne giderek Lord Halıfaksla ilk gor ' , 
tahıı bır şekılde hımaye edılmıs bulun- tur. rm söv1Pdik1.erini evvC'lkP<>rl<' teJif etmtık sini yapmıştır. J

1*f' müı:;tür. Maslahat~:zar bükflmetinin n() v ıı 
rnaktad. ır. Bu. hat beyn.eımil_eı _ger. ginl_ik Vak'a yerine İ'!mit ve Geyvcden ımdat, vevıı birinden di,.,C1erine intikali e meseleyi ..- B. Menernenciog~lu mütcakıbcn oıı~.eJ be k d d tasını vermiş, Paternkin de bunu l'vıo- ı· ~ 
ten rı p zıya e tamır e ılmJştır. Fın- trenleri gelmiştır. Gebze Müddeiumumi- }\arine flp halleylem<'k ımkat"'c;ız:iır. Nu- lot'lfa bildire~ğini vfidetmiştir. bazı hükfunet azasını ve ezcünılc ')'ar 

lnrıdıya ordusu, Finlancliy.mın d:ıimi su. si i!oe Hükıimet Tabıbi keşif yapmışlar. rullah Berk te ,;unları söylemektedir: Maahaza, tavassut teklifinin redde - Stanley, Sir John Simon ve Ed"I1i ıı 
rcı.ttc temas halınde bulunabileceği fsvc; dır. ucııı' bı'r nokta I · ı· ' tarf ınd"n tem' d ı -k ı b' 1 ı. dihliei anlaşılmıştır. ev ernış ır. ri 

1 

.~ ' . ın e ı en mu ·emme ır Vak'anın samaforun açık olması v. ü- c- H•lil (Paşa) nın tab'oları dev1et Türk heveti, muhtelıf nezaretl~ P"_ 1 - 1 k b I kt d Ccmberlayn'in sözleri • . ..-.ıl'" ..ı 
çe ~ge ı;ıa ı . u um~a a ır. . . . zünden vukua geldığİ ani şılmıştır. Ma- rec:im sergisine al rımadı diye nec;rıynt lakadar eden birçok meselelerı w .;ıl~" 
FINL~\.ı.~IYA CU:\UIUR.REISININ kinist Elerenıle harel~et ır.~muru Rahmi yapılıyor ve hiicumlarda bıl .. nuluyor. I.ondrn 

30 C:.A.) - Avam Kam~- re edecektir: Bunlar geçen ay nJcd•tef ,-1' 
BEYANL · 1\'IESI 

13 1 
F k t b b ,_.. , .... h t· . tacıında beyanatta bulunan ba1Vekı1 1 11• k d 1. ·ıtere c ·~ ~ ve numara ı katann Şeftreni Ali \'aka a a ence u ;ıucumlar JUrı eye ının . ~ . an aiffiBya ta1 u e en ngı • e&-ı 

. Finl~ndiya Cümhurreisi Kallio bugt~n nın suçluları olarak tevkif edııınışlerdir. kabahatini tesbit etmekten dC'ğil, nesil ~~r:bPrlayn Finla'Tlrl,ıva ve. SovyE>t, pılan veya yapılmas! tasavvui 1 JC!' 
bır. emırname n~ rederek, ıncmlckC't•n Müsademe neticesinde birçok telgraf kavgasını tazeleml'k arzusundan çıkıyor. hukumetleri arasındaki ihtilaftan bah- mübayaatın tediyc ve tesviye ıarııh t' 
halı harbde oldugunu ve Mareşal _M~~- direkleri yıkılmış, teller kopmuş, telefon Maarif Vekaletinb hazırladı~ı devlet re- ÇPd~rek .~u .. beya.natta bulunınu§tu.r: dilcr, Türk mlidaf<ıası istihrazı.. 

1 

nerhaymın baskumandan tayin eı:hldı~ı- ·hatları lıarab ohnuc:tur. Bu sebeblc mu- sim sergisi ta~imatnamesindc bir mndde ı Bır kuctık mıllete kar~ı tevcıh e- bi ticaret ve mail meselelerdir. . e# 
ni millete bildirmtştir. haberat iki üç saat inkıtan uğramıştır. var; bu maddeye göre; bundan evvel bir cH!mi~. o:an ~u taar:.ı-1~ İngiltere I~~a!- Dün neşredilen nazırlar rnecliS~ı.ı 1'

11
' 

Mnrt!':al Mann rhaym 7'7. yasındadır. Ankara eksprcsi, Diyarbakır po.::ta treni, sergidc teşhir ed.Ue.-ı hir eser sergiye ko- lık hukumetınc-e buyu_k ~ir teessüfle namesi bu meselelere bir tane dil ~ 
HARİCİYF. NAZlRlNIN SÖZLF.Rİ İstanbuldan gelen Toros eksprc.-.i ve pos.. nulmaz. Sergiye getirilen Halil (Pa~a) karşılamr. Bunun net'ıcesı meydaln - maktadır: 'fiJ!~ Diğer taraftan hariciye nazırı Erkko ta da Gebzede knlmı~tır. nın resimleri evvelce açılan bir sergide dadır. Yeniden birçok azablar, ıztırab- Filhakika malum oldugu üze!~ idi ~ 

da şu beyanatta bulunmuştur: Saat 7.10 da izmitte kalan yolcular teşhir edillT!işti. Talimatname :ı:ızarı iti- lar ve birçok tahribat karşısında kala- Alman ticareti çok ehemıniyeth D ~'' ~ 
c- Sovyet istilası karşısında, elimiz- trenlerde

11 
birine binerek Herekeve k"- bara alınırsa bu tablolar sergiye kona- ~aifız. müttefikler tarafından AlınanY8frıetl~~ 

de mevcud bütün vasıtotarla kendi ken- dar gitmişler, burcıdan aktarma ile İstan- mazdı. Fakat biz bu tablolan reddetme- Londra, 30 - Royterin ö~rendiğine alınan mukabelebilmisil tedb 1' ~tp~ 
dimizi müdafaa etmekten başka çaremiz buıa geçmişlerdir. dik. Keııdisine sr.ın bır hürmet nişanesl göre, Sovyetl~r Birli~i - Finlandiya ibti~ yapacağı menfi tesiri tclftfi eııne ıı.sı i'~ 
yoktur. Maahaza. şerefli bir anlaşma için oımak iUere resimlerden bir tanesini ser- lafı muslihane bir surette halledilmediği Türkiyenin yeni mahrcçler ~~llll }le)<' 

herhangi bir şansı ihmal etmiyeceğiz.» En soı vaz·ly· t giye astık. Yoksa Ha~il (Paşa) nın eser- takdirde, İngiltere bütün vaziyeti yeni. etmekte idi. Buna binaen TurJc ilt#' ( 
3 SOVYET TA YY ARES İ lerini beğenmcdiğirr.i ~ için koymadığı m ız den tdkike tabi tutacaktır. Türk ihra~ tından bazılarının 1n8ıesbıı ..... 

DÜSÜRÜLDÜ fBastar~fı 1 ir ci sayfodn) iddiası yanlıştır. :Eğ .r bir takım eseıler Berlin, 30 (A.A.) - Rus - Finlandiya ne nisbette yapılabilece~ini de j\lıı"~~, 
Londra, 30 (Hu usi) - Sovyet tayya- Yeni kurulrıcak o1an kabinenin Sovyet- reddedilmiş ise, bu serginin daha rn:ı- ihti~fı hakkında salahiyı>ttcır Alman decektir. İngiltere hiikumetinirı··r~ tı~ 

rPlcri bu akşam Helsinki üzerinP yeni bir ler'~ bir anıasma zemini bulabilece~i tah- kPmmel oln.asın.ı ~ayr<>t etmemizden mehafilince bevan olunduğ-u rı' rröre, Al- yaya karşı. alınan tedbirlerl~ ~11 J1l0 ~ 
akın daha yrpmı<; Ye Şf'hri tekrar bom- min edilmektedir. doğmuş bir harı:kettlr. Nitekim gençle- ınanva se-:rci vazivetten n· -.ıaz, hu- retine indirilen darbeyi tnhfıf ıÇ~ı !(ll) 
bard man etmis e-rd:r. Bu haber, henüz başka hiçbir memba- r·n de eserlerirden rerlde>tt"ğimlz cok ol- rusile ki simali şnrki Avrumı: ı devletleri kün veya muhal her şeyi yapac<~ 

Fin ~va dafi bataryalan derhal faali- dan tC'yid edilmemiştir. du. Ikn bC'vle bir i'ıtiyarl•k - em· lık mc- h•ndi mpnfaatlerini aHil' ıd cır eden mC'c;~. dan müstağni bulunmaktadır. 
) ete p, cc>rek du 'll'l"'lı uzakla"mnan n-Pc- Meb'usan ve ayan meclislPrinin bu. ele i ort va kor::rna•pn: d0~u bulmuvo- lelPre Almanyan.n kan~ma ım isteme- --- tS 

r + ··yare dl'c::.ır üc;ler1ir.•~nku toplantı ı:ıdıı hül{Uffi tin .,ıy;ı!:eti IUM. Ec:a:,Pn imh et .~.m Hd; • -iC" h5v,,.. diklerıni beyan <>tmi lı>rdir. aş e ·il KarabU Jnl 
nr \ :ıpıl n ilk hücum s- tnsvib ve ıtimcı.d beyan cdilmic:tir. bir nokt i naı,arla hare>k t di,meı:liğıni Bundan bac;ka, Alman mt>haf'

1

i Rusya- y{ v .. 
n ..ı d ıki ~ , · t t'iyyar c;i di: ,ürül. Te\r r bı J!iı ö~l dt•n .r.ı~ra, H lsinki- r<' tumC'kt d"r.-. nın Baltık deni75ndP strbest hir mahre- (Bnstarafı 1 inci sa .. '\ · 
m • r·r • n'n siyasi mı:hfe11e>rıno doın 'lll br rh"ı.- Dikk t e>dP"rc:"' Turııllah Bnrk il<>, Bav C(' malik olması il-ıtiyacıııı tnmlmllt~ t k- Başvekil yarın sablh l{.ır~:~51nd 'JI 

Sehrin mu h r • se>mtkrindc c ı· '1 yetc gfr~ Sovyetler, Fin hül{ttmC'tioin Sal·h Cımcozun ı:"ıle>r! a-rıc:ınd'l ... ay ::ını dir etmekteJir. Bu talebi büyiık PC"trcı- nacak demir ve ~:e lık fabrı "ra d !1 

yao ınlar> \C m· 
0

, <ii bombardım n- çekilm si için, mü~detl varın s b ~ (bu 1-avret bir te,nd vırdır. Biri üstadın hiç danberi bütün Rus siynsetçilrri ileri 'ür- kikierde bulunduktan sonra 
0 

;' 

!ara r w"n halk ith nı ve soğukkanhlı- snbah) slat 3 te biten bir ultimatom V( r· bir eseri biı.e 'lr7 d ıl 1i div'lr, dH{eri müşlerdir. Çünkii bu zaruri bır vaziyet- guldağa gidecel.tir. ıdB~;.t~ ~ 
, "' muhafaza etmektc ı;r. miş ve aksi takdirde Helsinkinin amansız iki tane geldi, binnı alıkoyduk, cevabını tır. Doktor Refik Saydam zong~ı s" ~ 
HRAC HARF.KETİ PÜSitÜRTÜLDÜ bir surette bombardıman edileceğini bii. veriyor. Rusyanın bu men!uatleri ile aliikadar mür istıhsal vaziyetl ile c~a'1.,,t',ıl 

dl·rmı·sıerdir. Dog~rusu bu iddialardan hangisi do"- olmak üzere şu cihet te hatırıatılıyor ki, m~"~ı::gul olacak Ye galib bir ıht ıcsi !i. 
Bu akşam Hel ;nl<i rndyo.."\u tarafın- --ır p zıır 

F
. i '·· ı bu r· ... ct' t J rudur·. Mcselenı·n su ketılınadık doğru Bu"'yt"ik =arbdon sonra İngiJizl,,r mütc.. bu tetkikleri önümüzdeki a 

dan bildirildiğine g ire Fin kıl'aları, mulı- ın resm mar..ım arı ıv .. y ı e c- .nı ... tı>lif mıntakalarda ihrac hareketi yaprr{ış zib etmişlerdir şekli hangisidir, cidden m"'rak ediyoruz. addid defalar Baltık adaları hakkında a- ne kadar devam edecektir. 
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lstcınbuldan fltı· 
Hizmetçı'n ı· 'tm' t' K'' lüsü, .,., . . ·~ en~·aı ~e ıp g~ . ış ı. oy- Yemekten kalkmıştık. Kahveleri ge. ean Yatır, karakta. 

ş .. hırlısı, guzeli, çirkinı, saTışını, tirdikten sonrır· çekildi. Bir kitab elime rini soru.11or: 
esrn~ri k b I bo I ' Ş k 1 J.' k : ısa oy usu, u:mn y usu . . . almıştım; okuyordum. Kanm yün örü- a aya, a ayıt 

a at bunların hepsi de okumaıiU.!j in- yordu. Kapı açtldı. Bizim hizmetçi, tahammtllü kuv
sanl~rdı. Bu yüzden çok zahmete gi- korkudan gözleri büyümüş halde içeri vetli de~ldir. Ca. 
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liNBIRDIREK 
IlA 1f AK HANISI 

'l._t,. - .. : - • • • 

Yazan: Rcşad Ekrem 

~erdık. Filfmca gazeteyi almayı gön • girdi: huk kızıp almabi· 

d e:Mr~ik. Fal<rncasını alırlardı. Üzerin- - Bir şey söyliyecektim. lir. Anla§lllak bah- -:-C? i~e ... Gülümsiyerek gözlerini ye-' cseyyahı alemim!ıı diyen delikanlı ... 
1 e _A!ı yazılı bakkaldan pirinç getirme- Yüzüne baktım: sinde daha ziyade re ındırdı... ~. 1 _ Ta kendisi. .. 
b~nı söylerdik. Üzerinde Veli yazılı - Ne söyliyeceksin; mutfakta fare kendl<:fntn Usttiq -.~~rkek. deg~lnuş, avratmış .. Çinge- -İşte yiğit dediğin böyle olur ... 

a kala gider, oradan getiririerel i. Ak- gördünele mi korktun? kalmaS'Inı i !tM". ne Gullu ded.iklen .. · . . .. ~ Deli Hüseyindir onun adı, padişahn 
saray t Pek ttözlii oldulu halTeri olur - Yok canım ... ~~k~k. değıl mı?.. guzıde peh!ivanı imiş ... ği ramvayına· binmeleri icab etti- - Hayır oku\•ordum da. " · - Padişahın ~engısı ımı.ş .. Sultan Mu- _ Ben sana bir şey söyliyeyim mi ŞI 
rna~m~n .. tabeladaki yazıyı okuyama - - Sövliyecep,in ne? * * ra_d onu hep erkek kıyafetınde gezdlrir - Sultan Murad da adam seçip kullan~a 

Yuzunden Fatih tramvayına• bi - - Kitabda gördüm. İnsan evinde va- His YO haya{e fazla yer veren nl)i yanında.... . ı sını biliyor doğrusu ... 
~c;ıcrdi. Daha fenası benim kitablarımı bııncı kimc;e bulunmadığına kani olma- - Pek ~v.ıyor galı~a... . . ? - Ayol o bilmese biz mi bileceiUz? 
b~z arını a.ldıktan sonra kütüpl1aneye dan uyumama1ıymış. Bu evde de ya _ bir Ho - Habermtz var mı. Haberınız var mı. - Sultan Murndın sırtını yere RetirC'JI 
"ŞC\'Şağı d ı 0 · fzmirden Mtta ' - Ncd_en? .. v.. bir bu Deli Hüseyin pchlivanmış ... 
Son ı zer er ı. ~ . . . . h~~rı ltimse :ar mı? Şimdi bilemeyiz: .- Padışah buraya dugun yapmağn ı:ıel- _ tnanırım. Sultan Murndın pehlivan• 

y . kaçan bUTunu egrı hızmetçınm cv• aramak lazım. Ben kendi hasıma ta fa Dinçer, ka• mışl .. .. .. ? hğı şu apul apul yürüyüşünden belli. .. 
otrıne birini ararken bilhassa okumuş aramıva korkarım, bera~r arıvalım. rakterini soruyor: - YNekdüğünu. -Allah gölgesini başımızdan eksik et: 
nlasını şart k d k K "ldJ' 'L. • Bir "f"Jln içyü. - o sa Musa Melek Çelebi sünnet - mesln »· oşuyor u . nrım ,E!U. tl, IU~n kızdım: :r siz de.?nU mu kestirecek? -X~ ... 

..., ı~ayet böylesi de bulundu. Şu hiz- - Hrı.vdl, dedim, iclne bak. Böyle zünden zıyade gö· O ı d All b ş· d' b b 
••ıetç k 'K. - .. .. :ır -. !

1
e e~ . ~-.. ım ı .~ra ~; ge - -Hani çok ~eyler söylerler amma, _g"i. 

Okı afiles~ için~ neler bul~nr_nnz ki. Vf's\:ec;eli olma! run~ tııraflarınt len .yığit.erden bızım Sarı Se.ım soyledf, nah1 boyıınlanna bu devlet Ali Osma"ı 
trıc~ı· um~ş ~~zme~çı eve gelmışt~. Ye • Hızrr.etçi mutfai?'a gittikten sonra daha cazib ve all\· padış~~n kendi ağzından. işitmiş .. Musa da böyle zorlu b~zu sahibi nevcivan P!l· 
dikk iyı pışıremıyordu, ortalıga pek k rı koca birbirimize baln~ık; karım: kah bulur. Fikir ve Çe~ebıyı ~.ııı:ı Fatma denilen oyuncu kı- dihaş ister ... 

n· at etmiyordu. Fakat o1mmuş1u~u- _Bu da bövlesi! hislerini alacaaı u~ zı e baş goz t.~e;ekmiş!. -İstanbul eşkiyasının hakkından da o 
a oku hamlarR göre ça. -Etme be?. ~alandır?.. gelir ... 

bltir . ~~st~. Ken?inin orta n:ekt:bi Dedi. B~n boynumu bilktüm:. - Vallah billah Sarı söyledi.. Yalan . . . 

m kdıği ıddıasına manılınasa bıle ılk _ Hcpsın!rı bir kusuru oluvor. buk de~iştirebllfr, söylemez 0 çoeu.k... ;Sultan M~rad, kendısıne tah~ıs. d·len 
(' te"'' İ!;inde keder yaptmaktan, neş'esini kaçı· Bak baka s lt M d b' Küçükefendı yalısınd,l derha ıstırahata 

rün, ·1 bitlrdlği .muh~k~aktı. Geldi~ Vakit eec. mis biz yatmıştık. N€ kadar k h~d· 1 k•- sö ll 8ik4 _. d ... f ku aink . u~~1 .. ır1 şey çekilmernişti. Evvela mir~syedi Kiiçük . 
k hanımın elbıselennı, mutfak ta- UYudum bılmiyorum, bir bağırma se. raca t.t ıse ere meydan vernıe v.::n u· Y• YQ.r, aı e 1 ır ı 11 gu !.lyor ~r ... efendi:vi huzuruna davet etmiş ve ken . 
ltıılnrı .. d zak kalmak is~r. Kadın ve sevgi mevzu. - Çıngeneye bak hele .. çocu~a yıye- disine 11..ırusa Mol k ·ı G"ll" F" t 

tabı nı goz en geçirmeden benim .ki- silcı U\•andım. Yataktan aşa~ atladım. cek gibi bak or... .:· ... ıvı • .. e ı.e u u a man•n 
arım b' b' !anna kayıdsız davranmaz. y 1 dıy S • duğünunden bahsetmış, Çekmecede, di'· ı ırer ırer muayene etti. Ses koridordEm geliyordu. - a an ır canım.. ultan Murad la- v.. i . k d 

1 
k b' d"ow; 

- Ha - b * ~' tife ctnıicıtir .. Mus:ı Çelebiyı· nece min - eun çı~ ne .. a ar para ır u,., ... n ya'"'· va nımc>gım u mantoyu neye - Kosun, :vakalavın kaçıyorlar. • . ...._. "" ,..~ m k k 1 f d f 
• Ptırdını be · k' h · S k b' t• düz yanından ayırmıyan Sultan Murad, a .. mum u~se yapı ma"ın~_. masra . e · m z, mm es ı ammım,n Odadan disan fırladım. Hizmetçiyi 1 Cl o mly ~n ,r Ip gider de onu bir çingene oyuncu ile cv - terının de. ha~ .hazincden ode_nmek ÜZC'o 

k;~~:?su gibi yaptırsa;vdınız, onun kür. gördüm: • Jstanbuldan K•· lendirir mi? r~ ~onra ke~dısıne arz ve takdım edHme-
"o··~ .. oyle vakanın etrafına konulmam!~.. __ ,, ı -ra,·terı·n• l - Musa Mel~k te kimı'n nes'ı sankı'?, c;ını Pmretmışti. ı:. "U t - Banyo tarafına gittiler, iki kişi. Tlw,l 1\.U " • y s M M k b 

y s ~r: asağı iniyor. Aleakl ar, ben! klorformla b 1t 1 soruyor: - Öyle ya ... Sultan Murad olmasa ya • onra usa ele <:;;ı.e i il~. başbac:a 
a'hud da: ayı tı ar İ«> üzerinde be· helvacı çırakıydı, ya berber çırağı... kalmış. bu .. n;:hrı?m. mul~at ıkı. ~aatt ! 

- B evi sovcıraklardı. Allahtan çabuk to • :.- _ Helvacılık, berberlik zannattir ber ... fa~la ~r~uş.u. Padışoh ıle sevgılı nedı 
küb u tabak takımı eski moda, şimclJ i)arlandım. ceriklı ve mücııde. Tabanı yarıl;; ça,gıcılık nesine yetme • mı: sakısı ve o~lJıığunun ne konuştuk 
~ ikJer cıkmış, burndan eYvel çalıştı- leci olur. Şen ve miş... ll'rını kimse bflemezdi. Fakat, dışarı): a•rn c d n~nyo tardına koştum Kimseler ah v e hep onlardan vardı. Siz de · neş'eli taraflan -Mehter takımmda zil çalarmış... çıkt~ğı zaman. huzura kab~l edilmek ü 
~anız. yo!{tu. vardır. Konuşması - Ben onu bunu bilmem .. benim bH- midıle beklec:en zev~ta padışahm uvkuv' 

"e'l'r·arzında mutad, hizmetçi öğüdleri - K·z sen çıldırd•n mı? sıkmaz. Kendlne diğim bugün padisahın dOğünü varmış .. v~t~ığını haber v~>ren .Musa Melek Çele 
,J ıne bana: - Emin olun, gözlerimle gördüm. Güllü Fatmil ile Musa Çelebi gerde~c gi- bmm kırırmı!= .~_?zlerınden. içeride a~~a 

- B Mutfak pençeresini c:-.:;ıp içeri girdiler. göre tuhaf halleri recekmiş Küçükefı"ndinin çiftliğinde... n:ıs ol.?ul!u bel~! ıdi. Musa Melr>k Çf'le~ıv 
ro u sizin ki tahlar arasında oolis - ve mizah mevzul&· _ Desene bu cümbüş te bizim Çekme- bır m.uddı>t goz ha~~ncl~ t~tan Evlı~ ı 
~ lllaniarı yok bav .. Burava f{elmcdı:>n Bı>n mutfağın köşesinde oturmuş oku- rı olnr. Çabuk kızarsa da kin tutmaz. ı,. ceye nasib oldu... Çelebı. onun bir ara ık G~iilu Fatmayrı 
t..~v11el çalıştığım evdeki b"yin birçok yordum. B.r tanec;i yüzüme klorformlu lihasını n uhafar.a eder, boğazını sever. - Kalikratyalılar hasedierinden çat _ ~Fatma, efen~imiz at't,k b~ni çırağ ebne1 
ı-v s rom ı d H bir mendil attı. O anda bayılıverdtm. lar patlar;ar şimdı... ıster .. ya Bu dı ne. va Bağdndn, yahud Mı 
h-. . an arı var ı. eosini okumuş. F 1 * * - Bırak meyhaneci hnr"'mzadelerı"ni .. s. ır. a g_ itm. emlz mukarrerdir .. :a dediği" -•ı. Sız d ı -.:ı ı a <ıt bayılırken onları iyi görüyor • .., ne e on anıan asanız. A~·r· ~şh bir tp - Tavyarzadcyi gördük, ŞU meşhur ıc:ıtmı<-tı, 
m di. Bu hiı.metçi de polis romanına du m. mutfaktan koridora çıktılaır. Ban- :'1 Tayyarzadeyi... Demek. Sultan Mur1d, sevgili ~özdesi 
,aetaklı idi. Ne yapalım? OkumaS1, Y0 ~arafına yürüdüler, bir yerde sak - K. Ceyhan. adlı - O da mı gelmiş.. ni GüHü Fatma ile evll•ndirdikten sonra 
tilt~trıası var ya, merakını hoş görecek- lanmış olmasınlar. o1myucumuz, ka· j - İşte şu gUzel dPlikonlı .. Gümrükçü eözünden uzaklaştırm~l:!a karar vermişti 

Evi aramak icab etmişti. Her t&Tafı rakterini sont!JC'r: j Hüseyin Efendinin çubuktarı... (),.,, .,.,.,,.,m.,Hk; ~a'hanf'sin'n ı:>n büYük e 
lii Sakin ve a"ır - Gümrükçü Hüseyin Efendi de bu - valt>tlerindPD l>trinin valiliği i1P viiksel · 

ltlild l.rnetçi yerleşmişti. Yani bir hafta aradım. Kimse yoktu. Kims-e olmadığı 5 rada... terc>k atıvordu. Fakat Musa M~>lck C'e,e . 
detıe bizde kaldıktan sonra: gibi hir yabancının ev içinde dolaşmış başlı halleri var- - Onun için de Tavvarzndenin vanın· binin verini kim tutabilirdi? Musa Mele· b Ben. ~uradan gideceğim! olduğuna dair küçük bir emareye bHe dır. Kendini gös. daki ~ kranta adam dediler. l}'i bulan, onun ~rerine konulacak olanı d; 

Otu e.tncdıgınc bakılırsa, en az bir ay tesadiH edememiştim. terici hareketlerde - A be o g(l,.,rükçü padişah ~azabına buJurdu. 
racakt B bulunmaz. İçt~n uğramamış mı idi? Biraz sonra, Evliva Çelebi Tavvarza . fıa,. ı. enim kitabiardan kendine - Kız, sen şu okuduğun kitalbı ge - B .. d ff d'l 
ır ı işleyen hjs ve ze - ugun ~ a e t miş işte... devi bir köseye çekmiş ve Musa Melek . 

Poİ\s ge m eri i 'lini anladıfu ~ibi, benim tirsene! kasile etrafile all. - Ben !=ana hir '$ey söyliyeyim mi, af- ten i$ittiği mü him haberi kula~ınn fısıl 
lllışt romanları almıyacağımı da an1a- Dedim. Kitabı getirdi. kadar olur. İzzetf· fedilmisse bil ki Tayyarzadenin yüzü su- damıstı: 
toı.. : Bir gün kanmdan izin i~temiş, - Nereyi okuyordun? - yu hürmetinedir.. - Tavyar:zad~m. padişah Musa Çelebi 

~~;ana k nefis bahsinde zararlı davaları yoktur. B T d · .. ı .. ed 
•ltı r,d çı mış, akşam eve koltu~·unun Okuduğu yeri gösterdi; yüksek sesle ----=-=-==- - en ayyarza evı uç sene evve gor- vi ctrağ er ... 

la,., n a bir alay kitabla gelmiş, kitab _ okucium: G d" -- -==== müştiim bir kere Şehreminindeki kPmani Tavvarzade, l'ÖZ]Pri hnvret ile açıla 
•ı tnutf - - ör um amma, şey .. bd')'ılmı~tım. Osman Dedenin kahvesinde .. neydi o za- rak E •1 iyarın vüzüne bakmıştı: 

~rı 3
, ğa koymuş. Ben yemek ver- « İki hırsız pencereden içeri gı'rmiş- Oı1lar bavıltmışlardı. manki ha1i.. Afet idi be .. zaman .. o bile ..;ç 

l'le k " .. - Bre Evliya Çelebi böyle şey olmaz. 
aten ıta~ları aldığlnı sordum. He • len~:. Evi boş zannediyorlardı. Halhu- - Yalan söylüyorsun. sene içinde ne kadar ddişmiş... _ Gözlerini görmedin mi ·çncuğun? .. 
fatrnı ınutfa~a koştu. kltabları getirdi, ki evin hanımı orada idi. Onları gör. - Yalan söylemiyorum, gördüm. - Dilnya bu ... Yusufun ,güzelliğini bi- -Gördüm, ağlamış olacak ... 
~rı erini okudum: Mihracenin altın - m üştü. Hırsızlardan biri klorforrol u Sonrndan is anlac:ıldı. H akika'ten le soldurmu., .. · - Velinimet yanından gideceğim• ağ · 

nı ç 1 · " - Tayyarzadenin yanındakini tanıdın de, p· a an hırsız, Cingöz bata~thanc- bir mendili. ........ :. görmüştü. Çünkü kitabı okurken uyu- mı? lar ... 
_ ınk€rtonun son marifeti... Hizmetçi şaşırmıştı: vakalmıstı. Bütün gördükleri rüya idi. - Gözü m kestirmedi değil.. - Bre Evliya C~lP.bi böy:e şey olmn7 
_ Bunları okuyacaksın demek? -Ben bunu okuyordum. Amma göz. Ertesi rün okumu<: hizmetçiye ol - Hani geçen yıl, kışın gelmişti bu - derim b(.>n sana ... 

Ok • Y t k h 1 · ı k t k 'd' - TaY".·arzadcm kendi kulanım ile isit· _ 
0 

ıu:,tazsam duramam. lerirole gördüm. v~rdik. Şimeli hizmE-tçi arıyoruz. Bu raya, a maca a ve ennc e onu~ u ı ı, ·' , • 
ku oyleyse. - Diisün hele go"zleı1'nle ga··rdu"n mu" Evli ya Çelebi be .. · mesem. · · • sefer de oku m us olmaması şart- _ Ha... Tanıdım şimdi, kendisine r Arkası var) 
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S O N PO S 'fA 

-=-' er1. 
' Ihracat Birlikleri 
yakınd faaliyete 

geçocak 

Birincikanun 1 - --= 

Bigada hayat ucuz ·uğu 
·au yıl meyvalar çok ucuza ve en güzel üzümler 7 buçuk 

kuruşa satıld;, yalnız tavuk ve yumurta pahalı 

T ••t•• ··._h ··ı · • · ·ı·· k h · • İzmir 30 ,(Husust) -Bugüniçtima u un ınus ... a sı. erı pazaı te sı gecesını toy a ve.erın· eden ihracat birlikleri tali komitesi 

de geçirecekler, rekolte 34 milyon kilo tahmin ediliyor zeytinyağı ve pamuk ihracat birlikle -
ıinin statülerini haTMlamıştır. Heyeti 

İzmir 30 (Hu !.l.ı.i) - Günlerdenberi ta tüt!in piy~sınm kaç k~ruşta~ açı!a - tunumlye yarın saat 15 te İstanbul Ti
piyasanın aç:lmasına iniizaren uyu- ca~Jdır. Benını piyasadaki tetkiklerıme ccıret Müdürü Avni Scf.unanın riyase
.uııyan tütün miıstahsilleri Pazartesi aÇJla. göre ilk fiat 80.93 kuru~tur. Hakiki li- tinde Ticaret Odasında toplanarak bir-
cak tütün piyasasına intizaren geceyi köy atlar, sonra verilmif ve istikrar bulm~ k likterin teşkiline karar vereec tir. 
kahvelerinde geçırecek!erdir. l\1üstahsilin olacaktır. . . Hükumetimiz harb hali önünde, ih -
blltün ümidi, piydS<ı un makul bir fiıatla Ege rekoltesının orta manzaruı kar - t b' t 1 •- b'rlı'kler . . .. raca ımızı ır zarure o araK ı 
açılarak satışların kolaylıkla inkişafında şısında satış ınıkAnları töyle muatlea edil-- 1.1 k'l~ 1 d ğ k · 

mektedir
. e ı e teş ı at an ırm.a a arar vermı~- B•rı. adan .~ ... eı bir görün-ii~ 

toplanmaktadır. -:1 .,._ ·-y 

Bu sene tütün piy&sası bazı hususi • Rekolt~ :U milyon. ti.r. Şüp~e .edilemez ki ~~ ~uvaıu;~ Biga (Hususi) - Bu sene meyva yı- tır. Misk kokulu taze üzüml~rin kil06U cla 
yetler taşımaktadır. Tütün rekolteai 34 Amerikalılar 15 milyon. bır h•dbırdır. Bu hususta ır, anu~ b' lı idi. Dalları kırareasma fazla olan ay- yedi buçuğa satılmaktadır. Yeni zey~uı 
milyon kilo tahmin edilmektedir ve bu Fransızlar 8 milyon. ~has~ hazırhtnıncıy~ kada~ imaca ır vır ve elma mahsulünün alıcısı olma • yağları da 35 kuruştur. 
rakam yalnız Ege ınıntakasındaki i!!tih- İnırtlizler 6 milyon. lıklerı İstanbul, İzmır ve : .. danada hu- dı~mdan kilosu toptan iki kuruş ile yüz Biga - Karabiga yolu, kamyon 
saHlt derecesini ifade etmektedir. Türki- Diter firmalar 5 milyon. susi statülerile idare olunacaktır. Ş~ para arasında satılmıstır. Elyevm en münakalatuıa kapandı 
ye rekoltesi, - Marmara ve Karadeniz Müstahsile iyi iş'er temenni ederiz. kadar ki bu statüler _'Vekiller Heyetı güzel elma \'e ayvala;ın kilo!'m beş ku- Yıllardanberi beton olarak yaptırıla • 

-------- kararınn iktiran edeeektir. 
dahil - 62 milyon kilodur. Egede mahsu - Bı'ga _ Çanakkale yolunda Adanada pamuk birli~. İsttanbulda ruştur- . . . cağı söylenen Biga - Karabiga Joeesi üıe--
lün kaliteJıi gayet iyi, renk ve yaprak- t'ftil k b' ı·a-; 1. mi de zey Yumurta ıle tavuk harıce sevk~dıl - rinde yıkılan büyük ahşab köprl\ -beton 
lar nefistir. Bu"rekolte, geçen seneden da- bı'r kamyon devrildı' 1 ·"ı:: ve yapa ır 1

::.·• 7. r - ·x.· · · · · ·ı 1.. ı k d' · d'l t h · tinyı:ı•lfı, pamuk ve üzi.!m-incir birliği ıfıt~~ IÇi~. ufcık .pı~ıçler bı e J kurt14ta~ yapı aca ıye - tamır e ı ınem f v~ ra.· 
ih noksan<iır. 3~ milyonluk reko1tenin 18 Biga (Hususi- _ Şoför İbrahimin ida- te ckkül etmektedir. Pamuk birliği i- aş:ı!!ı ctu~memıştır. Yumurtanın tanesı metlerin fazla yağmasile kara yollan da 
r lyonu en iyi kalHe tütünlerdir ve re tttmektc olduğu bir kamyon, geçen gün . ş i\ d · 

1
. . 

1 
... ;ı, ü ere ı'ki iki kurustur. Buna mukabil besili h in. çamurdan geçilemıyecek bir hal~ gel"llit 

'
"ksek ff t b 1 ala li kti d" · .. · çın lana ve zmır 0 m~.... z • Id ~ d b' h ft · b I t .. u a u m rı m m n ur. Çanakkale Ş0.3esı uzerindc ve KırczU , k . 1 t . dil~r 70 \'e semiz kazlar 50 kuruştur• o ugun an ır a a önce u yo. o o ~ 
A 'k 1 fi 1 " ·ıı ·ı T' Id' d 'ö .. d kk ı,.. yü ü mtr ez P.vrı ınış u. m b'l k .. k ııı.t t ıı"" mcrı a ı rma <ır mumcssı _en c ı - mev ın e - ~Ol run i atsız taı z n- p ı k d . dd 1 ·m· . r'n rıüzc l kuru fasulyenin çift ktlosu o ı ve arnyon muna a ~'- ına amaı ' 

t V 
k.l t' d k' ·r h. ı d ı · b' ı d x ı <>K va ·ın a sanayı ma e erı ız l- ' ı:- • kapanmış, tüccar nakliyatı be.v..nr ve ö-

care e ·n e ı arasın a ı ş ı a ı an aş - den - cvrt m ış ve ır 1en e5c yu var an- . d ·b. l'kl k 1 k el ? 5 e kuru vemis verine yenen tatlı ve s• 
m:ıva· nazaran Amerikalı firma - t cm e ır ı· er ·uru aca ve en evv - ' · .., " küz arabalarile yapılmağa başlamıttır 

• + mış ır. . . . . . i.hrAc etti~imiz madenler için bir birlik iri eril: kurularının kilosu 7 buçuğa, 
lar Muğlo, :Manisa ve Jzmir vilayetle - Yolculardan yedı sekız kışı yaralıın - r 

1 
•• , kt' aüzel rhma snçuaunun kilosu kırka. Fakat mevcud arabalar bu i~lere kaft 

rinin bütün mıntakalarında açılacak pi- mış, ~~ır varalı olanlardan iki kişi de ôl- .!la ne.e gecece ır. ' ~ t:ı • .. gclmediğinden şehirele havayicf zartıri • 
yarıaya iştirak edeceklerdir. İnhisarlar mfiştür. İşinin ehli olmıyan şoför ya - 1 . d k t' "gOJ _Yarı_.sı yag olmak şartıle k_orpe e_rlreç ye yokluğu baş göstermiştir. Bu ynzc'cn 

idaresi ilc yerli kumpanyalar da piyasa- kalanmış mahkemeye verilmiştir. zmır e pamu ve zay myc.: 1 etın k•lo~u 20 ye, koyun etının kılosu şehrin iktısadi hayatı duraklnmt,, alış ve-
ya bilfiil girerek nıübayaatta bulıınacak- ' ihracatÇI ari bir ' iğj kU ... UIUyOr otuza, en nefis tereyağmın kilosu alt - riş erbabı müşkül vaziyek d{lşmUc:tür. 
lardır. Piyasanın ilkönce Akhisarda a..- Bigada ga .. b bir hı .. SIZhk İzmir, 29 (A.A.) - Pamuk ve zeytin- ın ış beşle yetmişe, çok iri kerevizlerin Koca yaz geçtiği halde nedense yapı'a • 
çılaca~ iimid ve tahmin edilmekte Biga (Hususi) Biga şehir yağı ihracatçılan birliklerinin kuıulması tane~i iki k~ruşa ve diğer sebzelerin mıyan bu köprü., ~imdi - mürur ve ub• ru 
dir. k übüne .aid kayıd defterlerile ge- için İstanbul ınıntakası Ticaret Müdürü de böyle yok pahasına satıldığına gö - muvakkaten ohıın temin için - gene alt· 

Amerikalı firmelarla inhisarlnr ida - lir ve masr!if d~fterl~·ri geçen ak- Avni Sakınanın riyasetindc yapılan ·top- re bu sene Biga şehri, civar k:u.alAra ni&- şab olarak yaptırı'rr..aktıt, ve fakat r.'ol • 
resmin .mübayaa memurları haler. mü - şam klüb masasının gözünden calınmıştır. lantıda birliklerin kurulması ittifakla betle bir ucuzluk rekoru kırmış demek- zeme nakliyatı gUçleştiğinden bu ;n":ıat 
baycıa merkezlerine hareket etmiş'erd!r. Ne makcadla sırkat edildiği anla~ıl:ımı - tasvib edilmi~ ve nizamnarnelerin hazır- tir. dahi pek ağır gitmektedir. KöprünUn bir 
İzmirdeki tütün firmalaı-ının m-ığazaları van bu deft<'rler hakkında zabıtaca ince - lanması için onar kişilik iki muvakkat Bağların bir kısmı henüz bozulmamış- aya kadar ikmali beklenmektedtt. 
önünde büyilk bir fonliyE't vardır. leme yapılmış ve suçlu olarak k1übiln 1 komisyon teşkil olunmuştur. Bu kom3s- A =, ~ 
' Şu anda müstahsilin merak ettiği nok- kahveeisi Hasan mahkemeye verilmiştir. yonlar Cuma ~\nline kadar mesailerini Bigada iki kişi alul hastahğına Garbi nadoluda kana 

t~mlıvacaklar ve o gün umumi heyet tutu(du işleri iler1iyor 
toplamır~k nizanıname projelerini müza- Biga (Hususi) - Bigada oturan kuab İzmir (Hususi) - Garbi AnadolU 
kere edecektir. manav Hüseyin ve Eşelcklı Yakub, te -~ovalarını sula\'acak olı1n kanal i~leri 

ll ,_ çen hafta içind~ şuursuz ~a~eketled.e inşaatı ilerle~jştir. Kesikköy kan~lın• 
Kaş Ziraat u30KdSiniR bulW1muş oldukıarından her ıkısi de em-•daki su tevzi havuzu ikmal edUmıştir· 

yard1mlar1 razı akliye ve asabıye hastanesine gön - Şimc.li Seyrekköy ve Ulucak kana'll:J.r1 

d 
• • derilmişlerdir. inşa edilecek ve is.in tamamı 941 yıb 

Kaş (Hususi) - 9l7 yılın a lagve - _ 
ı Mnrtında ikmal edilecektir. 

dilmiş ve bu kere yeniden kuru muş o- Gerodada köy işleri 
lan Kaş Ziraat Bankası, geçen sene • Bahkesirde elektrik fiatları 
1500 çiftçiye 36.000 lira dağıtmı~tı. Gerı:>de. (Hususı) - Kazamız kay-
Barıka eski borçla'rı aldıktan sonra ye- nınkarnı Ihsan Kayanın b~kanlığında Balıkesir '(Hususi) - Balık~slr ~ıelG
nid~n 'tohum parası dağıtmaya tekrar köy mu h tar ve azaları ve köy kAtib - trik cereyanı ve elektrik saat kıra5l 

lerinin istirakile Halkevi konferaM ga. fiatlrırı üzerinde şehir meclimnin ka • 
ba~lamıştır. • 

Eski borçların terakümüne meydan lonundn bir toplantı yapılmış ve köy rarilc bazı değişiklikler yapılmıştır: 
vermemektc çok ha~s~ davranan Kaş keı~kınması hakkında mühim kararlar Şimdiyt: kadar alınan evler ve satr hU
kövlU!il, Bankanın 1üzum ve faydasını verilmiştir. Kazamızın köy işleri üze- susi tenvirata aid saat kiralarından 2° 
mÜdrik olarak vaziyetini ona göre tan- rinde tc.:kdire değer bir faaliyet g6ze 

1 
para tcnzil edilmiş, 20 kuruş olan kilo-

zim etmektedir. çarpmaktadır. va~ ücreti üzerine bir kuru~ daha ekie-

samsun emlil·uetinde terfi'er neı·Pk (21) kuruşa çıkarılmı~ ve aıın-
Samsunda b1r kad!rşinashk ' ı : n' . ··a oıan iı:tihlak resmi de katdırıı .. 

• Samsun (Hususi) - VilAyet Emnir- - · 
Samsun (Hususı) - Geçen sene ını~tır. 

S
n"""'sunda vazı'fesı· başında vefatı her- yet kadrosunda çalı~an zab1ta memur- Senede en az 720 kilovat sarfetrne~ 

Şild. maçlarmda fina1e kalan Ateş takttm """ . k · b" ilk b' t ür dü~ü e ve u larından birer derece teıiian başka vi- . .. 11 .. 8 n-İzmir (Husust) - Bu sene Izmirde : spor varlıklarından hiri olan tarihi Al - esı uy ır eess e -ı r n • . . . . garantı eden muesseselerden • ~~· ... 
spor işleri çok isteksiz, hareketsiı ve all- tay takımı bu sene mııalesef çok zayıftır. mum_i bir :.O~.h~bbet kaz~nmış ol~.n lay.etler emrıne. 1verı~lenler yenı vazıfe. tisiz yerlerden ( 16,5); ve resmf devaır 
kasız cereyan etmektedir. Klüplerin bün- Diğer takımların dR eli kolu satlam on Emnıyet Muduru CelAl Sez e ~a~~ı bu- lerı başına gı mege başlamı~lard!r· ı~ hayır müesseseleri sarfiyat ücretl..
yelerl zayıfladığı için lig maçlarında öte- birer ki~i sahaya çıkaram.ayışlan itin ta- tün mc~lekd.aşlarının sev~ını iz~ar Birçok polis memurları, komiser mua - rinden 1 S kuruş üzerinden t1cret alıO-
denberi devam eden rekabet sönmü~iır. dını kaçırmıştır. Üçok takımı ilç puvan e:~c~ uzere m:rhwnun Seyıd Ku. - vin1i2ine terfi etmişlerdir. . ması tekarrür etmiştir. 
Kill~~~f~~nnı~uu~~m~i~~hl~hl~ci~~ş~~oouo~u~~b~&n~za~~n~m9UIDLS~-~=====================~=====~~ 
sahaya birer takım ~ıkarıyorlar. Bu hafta başlıyan şild maçlan da çok sun Emniyet teşkilAtma mensub arka- Samsun valisinin köylülerle hasbihali 

Lig maçlarında seyirci sayısı ekseriya zevksiz geçmiştir. Altay takımı Ateşe dnşları tarafından güzel ve küçük bir 
yüz kişiyi bulaınıyor. En tanınmış oyun- ma~lüp olmuş, Oçok Doğansporla bcra - Abideyi andıran bir mezar tafı yapıl -
cular bile Pazar günleri takımlarındak1 bere kalmıştır. Bunurıla beraber Üçok - mı~tır. Büyük •bir itjn.a ile ihzar olunan 
yerlerini muhafaza etmi_yere)c sinı>ınala Doğanspor maçı mevsim~n en hararetll bu ür.ş, mahalline konulmuştur. 
ra devamı tercih ediyor!. r. Klilpier:le~d karşılaşması olmuştur. Üçokun attı~ı bır MalOm olduğu üzere merhum Celal 
hareketsWiği, mekteblerJn spor teşkilAt- go'e Doğanspor mukabeJede bulunmu,, Scz, çok kıymetli emniyet Wılrleri -
larındaki hareketsizlik tamamlıyor. bundan sonra Üçokun attığı galiblyet g'>- mizdendi ve yalnız arkadaşları arasın-

İzmirde lig macıarının ilk devresi ik - lönü hakem hükıim:ınz saymıştır. Eter da değil, bütün tanıdıkları tarafından 
mal edilmiştir. Yakında ikiıı.ci devre maç- tl'çok takımı DQğansporla Ateıi m&Alub ctdden sev1lmiş, dürüst, kıymetli, va -
lara bnşlanacaktrr. hmirin en kuvvetli ederse şilde sahib olacaktır. zifeşimr.s bir ınemurdu. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, benim tanı
d.ıklarımdao bir Ali Bey var. 

F..skiden birkaç 
yemek yer, doymazdı. 

ta bak ... Geçende ~ördüm. Bir 
dilim ekmek yid1. Bu ki!J; 
dedi, kalktı. 

Hasan Bey - Tanırım azi
zim, geçen bayram karısına 

bir kUrk manto alınıştı. Önü
müzdeki bayram da kaynana
sın& alao.ıJmuı. 

Samsun (Hususi) - Vali Bay Fuad makta ve köylerde açılan veya açılıtıl~ 
Tuksal, köylülerle ve köy işlerile çok Üzf're bulunan yeni yeni mekte~ır· 
ya.kmdan ve ehemmiyetle meşgul ol - köylülerimizi çok sevind1rıneıctel< ı.t" 
maltt<ın zevk duy<ı'n idare amirlerimiz- Rcgmimiz, S<rmsun Valisi Fuad To .. ~et 
clendir. Son seneler içinde Samııun köy lı son" törenlerden birisinde k6fltJ 
l<!rindc hakiki bir kalkınma göze çarp- arasında göstermektedir. 



~ Birinei~mm 

[son Posta 1 o 
F. ·r. C Macar takımının 

. yapacağı maçlar 
\ı:ııc.arıstanın meşhur F. T. c futbol ta _ İstan'ouı mmtakaaı binasının Suıtanah -
ın kı V.tanbulda üç, Ankarada iki maç yap- med elvarında inşa.sı arzu ed1lmektflltir. 
~ üıere: memıeketımıze gelecektir. r..iı, 'Kteb maçlar bu hafta 

h• !acar takımına kar_,ı 30 Kfı.nunuevvelde me 1 
t ·ı: rnıı~ ·•littiı oynaanamış bir muhte11t ta - baş:ıyor 
ıın çıka rıl:ıca ktır. 1 
31 Kftnun Id t ki]A• b 1 n İstanbul Maarif MUdQrlil~ti tarafından he. 

t , • uevvf' e eş ••i-n u ... ..,.ne g re , kt b 1 cu •--ı u ii 
a:ı.ırnıa.n:ı takvl lle ılacak Ikinci blr m ana:ı me e ma'Ç an mar'-"= g n 

llıuhtE'l!t oy ye.sk yap Tnk.c;Jm ve Şeref stadlarındil ba§lıyacaktır. 
nıyacn tır. ı 

1 Bfiytık ve dlkkaUl bir ltına lle hazırlanan 
lrıı. ~:\nunusanıde İstanibul muhtellt! son mek+eb maçları için icab eden bUtUn ted -
tısı;ı Yapncaktır F. T. C. KAnunusanının al. blrler Alınmı§tır 
c k~/~dlslnde lk! maç da Ankarada yapa- Stad kupaSI maç'an 

SON POSTA 

---------------------------~ 
Bir doktorun guniDk 

nottartndan 
Ses hısıhlığı : !J 

Verem ve tren~lnln hanoeredetı ıeu. -
hürl~rlnln aea baıklı~ını tevlld ettıllnl 
yazdık ve l\treD41k. Bundan b!Lfb rene 
~lt mtıhlm bir butalık d&ha hanoere n
zeı .nde tavauu • ett!Q'l zaman Ml ~
D(' blr daha açılmamak tızere twıır. Bu 
hastaht da taMerdlr. Kanserin bt1 blr 
surette ne gibi ~beblerle TUkua reldlll
nı buıtın bUemlyoruz. B1naenaleyh han
çcre tanserlnc:Mn korunmak ıçın sörU -
yece~Jz şeyler umumi olan b!.lcflerl 
n\lzdlr. Mesell bilyük menU tahrl.tler -
den çekinmek lAzımdır. P'ula .sigara pu
ro içmek, hançereyt tahrl§ edebilen me§. 
rubattan aakınmamak, 90« baıtırmalı:, çok 
söylemek (muallimlerde ve konteranacı
larda oldu~ u gl bO, çok prki söylemek 
fhanendelerde ve muslkl lle meşgul olan.. 

Pa' T ! 0 · · Pazar gilnft Talt.!tm stadında yapılacak larda oldu~u &1b0, çok muharrl~ torl&-
' rı m art~ zereıgının stad kupas! maçlan Için dört klfip arasında- ra maruz kalmak, umumi d~kftnlüttü 

b bast vefat e!ti ki ru•'l-ıol maçlerını idare edecek hakemler tevlld edrn 8ebeblerle karşılaşmak (Ibi 

13 se~ıınnştlr. Galata.aa:ı:ay _ Be.şlktaş: Sami şeyleri söyllvebUlrlz. Fakat bunlar mev -
ıı~ "1Pn Tıırbty('~l İstanbul Böl~esi Başkan. fİstanbnlspor), · FeneıiQahçe _ Beyoj!luspor: cud olmndı~ı halde dahi gırtlnk kanse -
te ''ıdan· Futbol hakemlerlmizden Tank ö- Adnan Akın (Loıtanbul.spor). rlne te.sadüf edilmektedir. O zaman aUe. 

'1ır'n•n 1V'rl ı D Abd hl özeren vi ve lrsl st>beblerl dllştlnmek lAzımdır. 
t:ln Vt'Cn: e ~Iş~~r. r. urra m - Anifarada ~onb?har at yarts'art Her ne olur!a o~un hançerede karuıer 
\! ~~"~3"<'sl bu.,.iln saat ll de Ca~aloğlunda Ankara (Hususl) - Sonbahar at yarışin - tnşh!sl konmak Için hasta olnn yerden 
ra~ •ıtfrnarı sokacındakl l"Vinden ka'dırıla. rıntn dokuzuncuau bu hafta Şehir Hipodro. blr parça alıp mllrroskopla muayene et-
naca~n3ze namazı Beyazıd camisinde kılı- murıdn yapıldı. Yarış yeri geçen hattnlarn tırme-k lı\zımdır. Te<ıhls tat'ileşlnoe der-

C'c ır. ni.,be11c> tenha ldl. Ko~uıar umumfyetle güzel hal Rmel!yat yapmak ve hançerenln ha&. 
te • na .. e Tnc>ra lmlnrle hazır bulunmak üze- oldu ve baştan sona kadar heyecanla seyre- tn bıılunnn kı.mıını ameliyat ile kaldır -
lPr ~~··kilat:rrı.. ba{tlı b. •un klüb mümeı;s!l. dlldl. :rıak lAzımdır. Böyle seri mfidnhalelerle 
2ır b n ~ıııt l!l,3r da bö1"e merkezinde ha - Bt~lnt'! kosuda Efe, Ikinclde Ab'm. üçün- h•ıstenın hayatı kurtarılabtllr.' Gerçi &e-' 

Ulunınalan rica olunur. cü krışuda Çelenk, dör~tincii yarışta Nlrva _ "ısık Jcalır . fakat hiç olmazsa ha!ta ız _ 

Eyüb kl'la.U l"g "'a"tartndan n~. be~ıncı koeudn Özd"mlr, altıncı yanşta t•r<l.bdnn ve ölftmc!en ur:altlaştınlm~ 0 _ 
" ~ l' ı' 'ı' ı Fıı • tı'~'rıcı ge ldller lur. Vek!v k1 muvakkat bir mtlddet Için 

j re C ed"(di Mü •erek bahls ganvnn 4,55, plase sırnsilel-01_~~-a_d~a-h_ı._ .. _______ _ 
ll 27'1 ' 2 .. 0 lru"tıs verdi, cl!tto bahlı; 80'i lkin- 0 b ıstı k ul ---ll 

ı ;ı. "r'e, Terb '-'e ı i~tnnbul Bcilg"esı Ba•kan- ri çif " b hlst!' Ise Özdemır - Karanfil ne eva Yı!~ 0 uyuc amı:ın PGits 
l1d J v pulu yollamalar•ıu rica e~tor1m. AIW ıalı:-

21. an: ~~? knmb ne7:ınu bir l'raya mukabil 21,50 dirde 1!tek.ler! mttkı beles!& kalablltr. 
ları l(l 9"~ tar hln"4' Ş!>r"f sah'l.Sl"lda y:tpı- lı"n vc>rdl "-. J 
~ıtıı:ı~~b ldınanyuvası - Yeni ş:şıı ı g ma _ At Yll"l ':ı"ı son hnfhlara yal~acıtrken b'r ..... :::-: ................................................... .. 
):ıı·~· Y b klı bli b r oyuncunun h vi• t n! ıırı"'t Y1 "' • -ı •lT'eden g('cemlvc~~ z. Bu yn. 
lh!ı~'!l .,.hrlf mak r:dllE.' •.e.·'atı \'('h kf"- rışl r de•ıeblllr ki st'Yir"ı~ı en fazln olan bir D"r sabıkall 10 kuruş 
cıır .. f'll vr lti·um~~;uz yere b:ı.ııka bl" ~or _ yrm'iır, "'!'"E'n ~en.,ler bunun duhullyesf tn. D 4 

""'r, '1 4 ay mı ddf'tlc> tE'<.'zivC's!ne .sebebiyet lf'h"'f'r" 25 ktırll'!tu, hu c:e11e iııe bu miktar . • • 
b~11o(j l('rn o' n~n tl'tk kat nPtlc-e Inde te- 50 ktır•ıc ('Jl-arl"l'lı.shr. E~lf'nce yPrl kıt o - ~uzun den btr genCI 

1 n.etını~ b lunmrı mn b ııaen: he Anl-::ırı~a. b1r talebe lc'n gldllebUecek J il 

~~ .._ E:yfib kltibüntir. 1939 - 1940 yılı bol e vc>r ohn hlnodromn vernP'l bu uıra, eok b ki d . 
2 
ll"a"hrındnn lhrat':nn. f""'1 'lrl•r, ?,rava rfdE.'n !'llebE.'nln ekı::PrlSI ncık 1 ça a 1 

ı .._ "'""'l1l'1 dlr<>'ktörHikçe ta'!dlk buvu" 1 _ h" va eta ("U7."l bir gün f!Pl'lrmek Için gider. 
an llliicııb:-ka t::ıllmatnnmı>m ı!n mı>v ddı Yo\·.,n ovn"mak lı-In def.'l. · Dün, Kumkapıda ı O kuruş yüzünden 

ll'ı h~u~.,ft · J'"lk rı bu husn,c;t.n a?'~nıi J<ı+!fndecılnl p;ö _ b' b k 1 b' · b kl k t h 
ıt:ıh.,. ...,ı'la t rkan her türlfi hukuk'an 2'e+ ~,ıı: h"l""kc• l'tme-ı l"ap ed<>n hlpodrn'll ır sa ! a ı ır gencı ıça ıyara e 

ıt ~ll'l!yet1n~ ar r \er lmi .. t!r. ı-ı ~,. ı \'ak• mfı~'lc'tıt'ın·n ııl-lırıo: etınemloı likeli surette yaralrunıştır. 
bu tt 1' hk ki 'b1e imll"in is]nl re.çE.'n k:~lılo ve l!""f"' f' ~sı ""bl ha .. rı·rt et?llltıtlr. Kumkapıda oturan sabıkalı kaçak -
11 tdp t:~. aba':a vapmamaları \'e aks. t k- Y ru ı ,.,., so., hcıfta' -mı gf'ı ..... ıı:: b ıl unu- çılardan Mustafa, dün Nişctncada Nfı • 
lte'l '" , yeıerı clhetlne gfdllece~ı tam! - v ~ ·~. h 1n ~ .. .,.. 1" ..-r 1 h1 olmıvan harc - k h , . 

1 
k İb 

'l ır, olunur. kt>tın nn"f' lnr'E.'n dö.,{i}-r~e lt:5rdır. VPclzesL ıımın 8 \!esme ge ere garson ra -
lsta b 1 f k · jn• h tı"'l""n" ı· nıınchıı 'l(lnPa\:1 1-<ıftal"."' hiç himden alacağı olan ı O kuruşu istemiş-

n ll m ın a ası yem Ol!T' 7~'l hi1v'• .. •tn! {.!li~tPrf'!ı t:ı.lt>hP}('"(> f!('. tir. Çırak parası olmadığından bahlsle 
bir bina ari\'Or ren "'""'' t r"""ı tatt-'k (>+qın ve bu .suret- bo b' k .. ..d. bil 

ı,. J le a"!l ga ryf' vakla~mı.s o'ııun. rcunu Jr aç gun sonra o ıye c -
•~ııı anbtıl mıntakası merkez b\nası Için mU '0:,.1. T C'";;ini sövlemlşse de, Mustafa paranın 
1- b•r ın h · ' m czc~n 'l · d t · ... ~ B vü d <iil!:3s n :ıl o.rnnmaktadır. Ist:ınbul mın- 1 'If g 1" f 

2 
vt'rı me~ın e ısrar e rnt:;oLJr. u z e>n 

j'erlf.: Yenı blr b!nn yaptırmak Için muhtel f 'ln p,rg - l~fl aralarında çıkan ka-vm ncti~esinde 
n e ba~vurmakt:ı.dır.· İ'lPBlt>re lle Gnl mmi takımları maçı 3-2 ~ · 

, "dı:ırı Te bl 1 1 ü . 1 -ıo;.- tA ibl . Mustafa bıçagnr. ÇEkerek Ibrahimin 
"~Utnı r Yt''! Umum M dur u u u I 'i'z t· k•mının muvntfak!yetlle netlcelen- k ı h ·ı I t 
l;acı'lr ·51 Ccrn&1 bu me ele l!e yakmen alA _ m' u... arnına o anca ızı e sa-p amış ır. 
~dlr olıne.ktı'l ve temaslarına devam etmek İlk c'l'vrl' sı~ır sırıra bitmiştir. Bu maçı irade veremiyecek derecede, yarası 
~ vırmt bin k ~ı evretm!~tlr. aö-·r olan İbrahim, derhal cankurta 

h
OParatör M. f{emcdin a"'es'ni ı A rcinla Cerrahpaşa hastanesine kaldı ,_ 
S Zl

1
1 bir Pro=n kaçakÇISI rılmış, suçlu Mustafa yakalanmıftır. 

l)'~OC"'nl dtişUren b"r ha ise ·a''e'andl Zabıta ve müddeiumumilik yarala -

'fl<ırt~n Vaı kona~ caddesinde Emek a- Dün Emn"yet Müdürlü'tü memu ları, mr. h~di!;esi tahkikatile meşgul ohnak. 
t}ıaı: manında oturan operatör 1\II. Ke - azllı b:r eroın kaıçakçısını yakalemağa ta'Clır. 
t~ıa ~ an: :rradını ha ·H heyecan ve muvaff k olmuşlardır. ' 

bu ~~şuren bir hadise olmuştur. Gedikpaşada Tiyn•ro caadesinde 13 Bir yangın baılangıcı söndürüldli 
l'aya ~ 0 '!le yemeği"ıi yemek üzere sof numaralı evde oturan sa-bıkalılardatn Dün Beyazıdda bir yangın ba~langı
bit lnrı~~ran . e~ halkı, Yorda~ ~.dm~a manitarı Ve>lıbinin son günlerde mü _ cı olmuşsa da, itfaiyenin vaktinde mü
ta-bak llebıcıden aldınlan buyuk bırjhim miktarda eroin kaçakçılığı yaptı- duhalesile derha'l söndürillmliştür. Be-

Sor .:Şllreyi de yemişlerdir. ~ı ıabıtacn tesbit edilmiştir. ya?.ıdda Şirvantı..ade soka~ında Makbu 
b•r l'n1.:·dtı bulunan 8 kişi bu aşureden 1 Bu hususta tarassud ve taJ..."'iblerine lc'1in kiracı bulunduğu 1 7 sayılı evin 
?<~l·ta ~.?e~ yemisler, az sonra da ta - deYam eden zsıbıta. nihayet dün Vehbi- list katmdaki mutfakta yatnmakta o -
€'\.!lu .. uYucek bir akrebin bulundu - nin cvirıc ani bir baskın yana~·ak evde lan mangaldan sıçnyan kıvılcırnlar, 
tad<ın ~or1erek korku ve hevecanla sof- 'll'ih'm miktarda eroin bulmuştur. c!.,ö~eme tahtalarını tutu.şturmu~ur. 
~ n.:ı. r dnut-lardır. Bu arada ev ha1- Arast·rma s:rasında zabıta memur • 
~n b Ate~ bir metre kadar yer ya'ı::tıktan €~te-N azıları da ze>hirlenme alaimi ılarına bicdlda h ücum etmek istiven d • ınc sonra yetiscrı itfaiyenin yardımi~ et -

·N buı e, telfş ve heyecan son had - cür'etl:ar sabıkalı hakkında, bu hare - rafa sirayetine meydan verilmeden 

h ~fa anı rn~~tur. kPtindrın dolayı da ayrıca takibata baş- söndürülmüştür. 
~Yec afıh hiid'5;e, sadf'ce korku ve lanm1t-tır. . ........................................................... .. 

~ h}.j ~~dan ib:tret kalını , herhan'{i Y<>hbi. buPün S inci ceza mahkeme-
i~ v11

1 ~ enrlic:e,•e mahal olmadığı dün sine teslim Edilecektir. 
.:ıt öirrenilmiştir. pç eroin kr.çrk,.•s1 mahkemeye 

8--- - ·ıı· • verı ı 

tyaset alemin 'e Frrıniyet MüdUrlüi?lü memuTları ta. 
(]3 nıfı'ldan eroin sata-rlarken sucücıtü va-

'tl-a . aş taralı 3 üncü sayfada) 1 {{:-ıl.,rıan c;abıltalı kaçakçılardan Serkis, 
~e dUnbınt' tarafçıvn miinasC'bıtı kesildi knrıc;ı Sürpuhi V(' K'rkor, hö.l ... ıarmda 
b U tC>ca 

8.? ah Sovv<>t askerlerinin budu- ta'lzim k•lınan ~vrak]a bu (!lin ac;liye 5 
ı; 1 dı. ~ı httn"'1e>ril<' fiili muhasemat inci ce7R mahkemesine teslim edilmiş
ı di:tsına u .. arel:etin neticesi, bazı1arınm li'r.:ıir. 
ll tırli alın [{or(' SovvPt Rusvanın istedik -
1 ~lt ihr alarile c!uracnk mıdır? Buna R' h" k 1 fth111 llnal Vl'ri]o Ç" k" tlı 1 ır tramvny ır Rmyon a çarpıştı h , •• --mez. un ·u pa yan s -
li' \lcfe, hı~ı:d• ..... l)ileceği kin seylabı. her Bebek - Eminönü hattına işiiyen vat 
~ll harb· 1 almadan kesilemez. Sovyet- man Saclıkın .d:ai'ftindeki tr<!rıvay 
ıı{eherıi~· garbi Avrupada ba!;lıyan mu- Kuruçeşmeden geçerken Fethinin kul
~J1elinde arzetm~kte o!dtt~h.t 1htf1fıt teh- Ianmakta olduğu ~895 sayılı kamyonla 
) Ur kı n birinı teskıl edıvor. Kanaat 
~<ıc:le e.ııt' bundan sonrn hadiseler daha zi- çarpışmıştır. 
~ ed laşacak ve ihtllAtlar yekdi~erini Bu mUsademe neticesinde tramvay 

S
ect!ktir. ve kamyon mt1him surette basaıra uğ-
•Li,.,_ -m ı;; ramışlardır. Kaza et:rabnd.a tahldkata 

v~9'"1f' c,.ç boıslanmJştır. 

eczaneler 
na ı~e nlSbet,.,t olan ecuneler fUlllar

llır: 

i"t:anbuJ elbetlndekDer: 
Ş~hzadeba~ında: cttninralte). 1i:m1n -

önünde: (Benaason), AU&rayda: <Zl7a 
Nuri), Alemdarda: (Esa.d), Be)"Uıdda: 

(Asador), Fatlhte: <Hüsameddln), Ba -
.kırköytınde: (B1lJ.l), Eyilbde: <Arif Be -
şlr). 

Beyo(lu olbetindekilu: 
:fsutu.ı caddesinde: (Galata.suay>, 

Cümhurlyet caddasinde: <Ktırkçlyaıı), 
Flruııı.tada: <BrtuAnıi>. Şl.411de: (A.Imı), 
Tnkı:.lmde: Cltemal), ~a: (Kafi 
Halid. 

Botasloi, Kadıköy ve A4alardakiler: 
KadıltOyünde: (Hü.sn~ Rlfat), n.tft _ 

dard.a: (Ahmedlye), Sarı)'Vde: (Olman), 

Adaluda: (flııut Rısa). 

Sayfa 1 

Edebiyat: 1939 Nobel mük8fatmı 
kazanan Finl8ndiyalı edib Frans Emil 

(BaştarcJ.fı 6 ncı ıayjada) daimi olarak çalışması için yapıinn bi.! 
gini anlatırken ne kadar müteheyyic, ne teklifi kabul etti ve orada çalı§mala b:ışıl 
kadar kuvvetlidir. !adı. Fakat o, uzun zaman tabiatten uzale 

Bu ~enç köylü çocuğu, daha kasaba kalamazdı. Gene Hamcen Kyrö'den uzalt 
mektebinde bir talebe iken oranın kü - olmıyan bir kasahada yerleştı ve oradf 
çük bir gazetesine gizli gizli şiirler ya - evlendi. Şimeli taın yedi tane çocuAu v.ır"' 
zar ve gönderlrdi. Daha o zamandan na- dır. Ça~şması ve ailesine karşı olan sevı
zarı dikkati eelbeden bir muvaffakiyet gisi fakirliğini telafi ediyordu. 
gösteriyordu. 1916 senesi onun için büyük saadet ve 

1900 senennde Tempere lisesine gir - muvaffaltiyet senesı olmuştu. İlk romanı 
di. Çok çalı~kan bir talebe olmuştu. Faz- olan cHayat ve Güneş» büyük bir mu • 
la okuyordu. Daha şimdiden fransızca vaffakiyet kazanmış bulunuyordu. Bu e
ve alınaneayı öğrenmiş, büyiik şehrin ne 

1 
serinde tatilde bulunan bir üniversite ta~ 

demek olduAunu aıılama~a ba~ıamıştı. Se ' leh<'sinin hayatını tasvir eder. üsı(ıbu 
kiz sene sonra Helsinki üniversitesi t.:ı. - nun musikisi, renk ve ışık bolht~u M ese~ 
biiyat ve 'biyoloji şubesine devama baş - rin büyük muvaffakiyetine amil olmu~ .. 
lndı. Hakikiye ve müsbete karşt duydu - }ardır. 

ğu meclübiyet onu bu ilimlerc cezbetmiş Büyük Harbin felaket ve musibet eı::. 
ve bu suretle de entelektüel bir disiplin Sillanpaa üzerinde müessir olmaktan 
kazannuştı. Bu tahslii sırasındadır ki hali kalmadılar. Sanki bu kabustan kur • 
Kunt Humsen, Juhanni Aho, MaelE:'r- tu1mak istermiş gibi ikinci romanını y ız.. 
linck ve Arvid Jornefelt'i okumağa bn~- dı. Bu romanın ismi cMukaddes Sefalct· 
ladı ve şimal edebiyatının bu büyük yıl- idi. Bu roman 191~ senesinde yazılmqiu, 
dızları onun san'at hayatının rehbori ol- Mevzuu Finlandiyanın 1917 senesi ihtnd~ 
du. line aiddir. Bundan sonra 7 roman daha 

1 Fakat yavaş yava~ tabiaHn daüssılası 1 yazdı ki bunlardan biri çocuklara m.nh ~ 

1 
onu kavrama~a baş'amıştı. :Nihayet 19131 sustur. 1931 senesinde c Uyuyan Genç,. 
"'Pnesinde ilmi tamamile terkE'den•k doğ- isimli romanile şöhretinin azami ıhaddıne 
du~ mcmlekete döndü. Orada kendisi'li çıktı. 
bckliyen istikba1den tamamile habersiz s·ıl • b d ı . . ı anpaa nın un a>'l sonra u eser-
olara kedebıyatla mesgul olmaP,a baş - 1 . d d . · t b' t k --i-, erın e aıma ou n ıat ve opra se"t"g 
ladı. Yazdığı kısa ve uzun hikayeleri ga - . . "t d' d 1.· killerl i .. · .. . ı sının mu ema ıyen et;ışen şe n zetelere gondenyordu. Boyle sakın ve ses .. .. .. 
siz ~evam eden hayatı içindı> gC'circiqi u- goruruz. 
fak tefek sşk maceraları, ilk nE'ş'e ve i' k j İşte şöhreti gitgide artarak bugün No
acılar şahsiyetini zenginJe>stirmişti. 1ı?J.1 bel edebı}nt mükafatım kazanmı§ oln:ı, 

sent"Sinde Porvov gazctclE'rinden birinde 1 Sillanpaa böy~e bir adamdır. __ 

• i S B A KA S 1 
cari hesaplar 1940 Küçük 

ir~~RAMİYE PLANI 
Ke~ide1er: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincite§rin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Ku.mbarcllı ve ku1T'lıarrısı~ llesaplarında en az elli li'l'aso bulunanlar 

kumı,a daiıil edilecelkerdir. 

~ 1940 i <RAM iYELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 
3 " 

ıcoo " - 3000. 
" 6 , 500 , = 3000. 
" 12 , 250 , - 3000. " 40 " 100 tt - 4000. 
" 75 " 50 

" - 3750. 
" 210 , 25 " = 5250. 
" 

Tiirkiye İf Bankasın!ı para vatırmakla yalnız par.-ı biriktirmiı 

o1'17l1lZ, ayni ıamanda trıliinizi de denemf§ olurs'!lrmz. 



.. 

12 Sayfa 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GR IP, ROMATiZ ~A 

N ı·· evra-Jı, Kırıklılt 
ve bütü :1 ağ·rıları
nızı derhal keser 
Icabında gün d~ 3 kaşe 

ahnabi:ir. 
Her yerde pullu kutı:.ları 

ısrarla uteyiniz. 

SON POSTA 

An· a·a Lacivrsu ... 

[

- DAl t::A UZlJNLUGU -

H:4~ nı. HI'! TCc:; 1.,0 ~w. 
T.A Q. 1~.71 m. ı;;ııı; F"ccı. ?.0 Kw. 
T.A.P. 31.7' ın, !!J65 K~. 20 Kw. 

--
cr. u ı 'tı 'l:l~'l 

12 30: Pr'I"'"Onı. ve mcınl"'·et s:ınt ny:ır:. 

12 :J'i: Ajrınc; V" mc''!orolojl 1'aberlerL 12.50: 
Tii··k müzl~! ıPi.) 13 30 - 14: Mi.!zlk (Karı~: · 

haf!f müzik - PU lll: Prl)~rrı.m . 18 05: Mem
)P1;:r• S'lnt o.yart, ajans ve mete~rolojl hab"r
lerl. 1325: Türk mü·!~! CFa<ıtl heye~l) 19 lO: 
Konuşrna <Spor serv!.o;l. ı 19.25: Tü rk mfizl-

~1 Çalıınlcr: C"rvdı_>• C'a~la, F?.hlre Fersan 
Hasan K ür Serif İ eli. ı - Okuyan: S.ldl 
Hocsos 1 - , tıhur n"crevl. 2 - Abd! EfPn_ 
dl - Ml\hur ~arkı: CGülsenl ehzar açt.ı bir 
yana.> 3 - Nur! H P·)yrıız - Mnhur ş-ırkı: 

Birineikinun 1 
,#' 

~BE~--~~~--~~aumm.m~m.~am--~----~~ 
İştirak eitiği bilciimie sergilerde daima birinci!iği kazanan ve 

bi.hassa NEVYORK cihan sergisinde teşl:i · ettiği LO KUM, 
Ş!:.KLR ve REÇELLERİ fevka a.:Je rağbet bul m 

li ~u h= i Hac1be 
K·ş m~vsimi mü ns~hetiie halis şekerdeı1 TAriAN HEL V ASI ve 

gayet ince sçılrmş kırk katlı SARAY BAKLA V A~-1 yapıyor. 
Merkezi: Bahç!!kapı, Ş'ıbeleri: Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy. 

SatJhk Çam Tomru~u 
Dur::-unbev Dev1et Orman İşletmesi Revir Amh·H*indetı 

1 - Dursunbey Devlet Orman İ!Jletme.oıi lst:>.syon tomruk deposunda 6fJ No. la tst!f
rle mcvcud (512) aded muadili (5.:r1 > metremik ab (877) desl.metremlk'ab çam toınru-
cu ar.ık arttırma lle satılı~a çıkarılm14tır. • 

2 - Tomrultların ayrıca bat k:e.<ıme payları mevcud olup hacim kabuk.;uz octa tutur 
üzerln~e:ı hesabianmıştır. 

3 - Tomruklara ald satış tartnameel Ankara, htanbul, Balıkesir Orman Qevirie 
Müdürlüklerinde ve Dursunbey ReTir lınlrli~lnde görülebilir. 

4 - Tomru1darın beher gayrl.mamul metrem\k':tbının muhammen bedeli (11) ııra 
(70> I;.u uştur. 

(D'>hO. a ün do~mııd:ln.ı 4 - İshak Varan - ır• 5 - Tomruklarm muhammen ~deli üzerinden % 7,5 muvakkat teminatı (4tJ) J 
lıiıı!ıai• Mahur ~arkı: (~u gnm;;~ ırr-:'lı'hn he~ın ıı -

21 kuru,tur. 
----- k:~ı.) 5 - ........ - Rac;t sarkı.; (V"ovıPnimd~ 6 - İ.<:teklller muvakkat teminatlarını hamilen 13 - 12 - 939 Çarşamba günü .-at 1 ~# 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l hdt~ VR~) 2- Okuvan: ~~Phat n7d~n~s -
1 

rle Dursunbey Revir amlrll~lne müracaatlan UAr. olunur. (9905) 
~evialde~i~oltarl ve li~anlarl işlet~asi u~u~ idaresi iiAnla~ ı.~ Ralf Bev- Kürdlllh~azkôr ş:ırk~-~~en- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· gı ruh~annu benz~~ı 2- ......... - Kurdil- ~ 
Muhıımmcn bedell 61.500 lira olan Patta Jcluuz ve.~alre 15-1-9-&0 Pazartesi-günii-saat 1 hlcazkı'ır .şarkı: rNeş'p lle [('P('Pn ömrümü.) 

15 de ~apalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktir. ~ - Bt men Ş~n - K\irrlllihicazkfır şarkı: 
Bu lie girmek lstıyenlerln 4325 liralık muvakluıt teminat He kanunun tayin ett\~i vesl (Gfn ka \'uştu iimld ıı; il ii soluvor.ı 4 - Kür

kal:ırı ve teı:ı.rıerinl aynı gün saat H e kad;ır Komlsy Jn Relsliğlne vermelerı lAzımdır·. dll'h'cazkar r.o ıl'a, 20 • n· Tt'msll. 21 10: M id 
Ş:ı.rtnrımelcr 308 kuruşa Ankara ve Haydarpa~a n:melerınde satılmaktadır. (95S5\. zlk rRndyo orke<:trası _ S<>f: Hııc;an F~rlıi A!.l 

l :ı 

. Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Tü;k Lir~sl 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi b nka muımıelelerl 

1 iKTiRE LERE 28.800 Lira 
il{ A v1iYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
SO lirası bulunanlara se~de 4 defa çekilecek kur'a ile aşaeıdakl 
göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 _Aded 1,000 Lir~bk 4,001) Lirı 
4 " soo " 2,000 " 
4 tt 250 " 1,001) " 

40 " 100 " 4,000 tt 

100 " so " 5,000 t 

120 " 40 tl 4,80(f " 
160 " 20 ,. 3,200 " 

DİiatAT: Hesablnrındnld pnralar bir sene içiade 50 llradnn 
uiişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faılasile verilecektir. 

~ nar.) 1 -- F. Srhubert: Uv~rtlır Re Majör.ı 
' 2 -- R'i!'Jl"'l'l - ;\ !'lttı· B1let sültl. 3 - F. _w,..n 

de'•;sohn: Dil~ciin"ii S~>n'"nl. Ln 1-.1:'\lör Bart 
1 
hoıdy 22· 1\IPml""et s'lnt aya"ı. A1ıın~ ha -
beılerl, zlrqat. Pcıt>am _ tnbv11<1t, kıınıblvo -
nukut borc:ac;ı rFlat ı 2~ 20. 1\iüzlk rRachl -
mnnlnl)ff: Pıv:ıno kon.cprtosu - Pl.) 23· Mü 
zlk (C'azht'nd _ Pl ı 23 25 - 23 30: Yarınki 

ı ~)-~~~:~:: .. ~~ .. ~.~~~-~-~: ................................ . 
D:JYÇE ORIENT BANK 
Dresdnc;· B::.ı&!.: Şube&i 

Mcı kezi: Berl.n 

Tür kive tube1eri: 

Galata - İstal'bul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrü~ü 

* Her iiiTW banka i§i * 
~~============~ 

Yereblt:ın, Ç::tt:ılçe.şme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resımlcrın bütün hakları 

ınahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
--

1 6 ·.• w 

Son e Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14•JU 7\>ü 41)1) 
YUNANİSTA~ ~340 1~~0 71J 
ECNEBİ ~70U 14vv ~uo 

Abone bedeli peşin~iir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
~.r. 

);>J 

:!70 
JO(.I 

Gelen evrak geri verilme~. 
Ilanlardan me• ·uliyet alınmaz. 

Cevab için mektub!ara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi liızımdır. 

, .............................................. , 
{ Posta kut1ı.su : 741 İstanbul \ 

Kur'nlar senede 4 defa. 1 EylftJ, ı Birinciltiinun, 1 Mart ve ı Haziran 
tnrihlerinde çckilecektir. 

~- Telgraf: Son Posta ~-
• Telefon : 20203 • . . 
~ ................................................. , 

ELEI<TRiK MüHENDiS; ARANlYOR 
I~ayseri ve Civa,.ı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 

:ıoo.: 5 ı ra n aasla hir e.e!~tr~ı~ ınl\hendisi ·ttlı:ır.caktır, istekmerin rııahendi~· 
lik dıp.o ııtı ı-ur t ui.e tcrcOrııei bııllerhıi ve şlmciiye k dnr çalıo;;lıı<llm yerlerı 
röslt'rı r v s l<a i.e h;rli'.;t) Şirket MU ioraıttnne nın ac ıftthrı ill\n olunur. 

N aliye Vekaleti ı en: 
ı - 2257 numaralı madeni uraklık parn kanununun sekizinci maddesı mucJbtnce 

mevkll tedavülden kaldırılan C'iki bronz be' ve lk! buçuk kuruşluklarla nlkel bir kuruş
luklar 31/K. evvel / 939 taribinden sonra devlet borçlarına mukabil gerek maıaandıkları 
ve gerekse Hazine veznedarlı~ını ıra eden Merkez ve Ziraat Ban!talarıncn dahi tabul 
edUmlyecek tır. 

Blnaenaleyh: Ellerinde bu nev! para bulunanların bunları mezkfır tarihe kadar vev
ın:ılet borçları mukabilinde mat~ndık.JarUe Merkeı ve Ziraat Bankası şub:lerlne yatır 

ları !Hi.n olunur. (80411 

NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DiŞ ve 
va kır1klıldardan koruyacal< ilaçtır. 

İstcınbul P. T. T. M 'dürlüğünden: 
İtiarc bendiye Ihtiyacı için 2500 a.ded h ricl kıy:nctll etiket tahtası, 20.000 aded lı~· 

rlci r..di etiket taht~ı. 200.000 adcd dııhtıi nıli ~tik"t tahtası, 12.000 aded dahlU kl~ : 
metll etiket tahtası, 50.000 aded biiyük tahta kap:;iil alımı açık e~llt.mey~ tonu 
mu~tur. 1'· 

Ekslltme 20 _ 12 _ 939 Çare:\mba saat 15,30 da B. Postar.e binası birincı katta p. 'f, 
Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Ekılım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel! c3140• lira, muvakkat teminat .ı-235,5• liradır. 
Tallbler!n olbaptakl şartnameslle mUhürlü nümunelerinl görmek ve muvattııt ı:ı; 

mlnr.tıa:ını yalırmak üzere çall§ma cünlerlnde mezkfır Müdürlük ldarl Kalem ~ taS1 
kısmına, eksiitme gün ve saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Oda31 TtSİ 
muvak'tat teminat makbuzlle birlikte kom~ona mürncaatları ,9925o __,. 

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

c TiVATROLAti 

Şehir Tlyatro.su Tepeba~ı dram kısmında 
akşam saat 20,30 da 

Şeytan 
İstlklAl caddeal komedi kısmında · 

akşam saat 20,30 da 

Kan Kardeşler 

Halk Operetı bu akşam saat 21 <le 

Gönül Belası 

Raşld Rıza ve Sad.l Tek tiyatrosu 
4-12.939 Pıızarte.'!i Üsküdarda Hale 

.o;lrıemasında. Kudret helvası 

······················································--·-
Son Posta Matbaası 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp Erne~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAJIİPLF..Rl: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

ilan T arifemiz 
Tek aütun aanwııl, 
························· 

Birinci ıah:fe 400 lrurflf 
Ikinci ıahile 250 • 
Uçüncü 2ahile 200 • 
Dördüncü sahile 100 • 
Iç ıalıileler 60 • 
Son ıiıhil~ 40 • 

Yua.nen bir müddet zartın:::.=; 
Jaca mlk~rda HAn yaptlr ~ 
ayrıca tenz:Jılt!ı tarltenılzden ısU"' eı: 
edeceklerdir Taıu, rıırım ve cdf ll 
say!a ll~nlar için a~ı bir tarile clel'P 
edllmlştlr. ıJd 

Son P03ta.'nın tıcari UAnta.rıııa ec!U
§1.1 adrese mUracaai 

tlfwcıl.:. Kolldıtlt P~ 
Kahr:ınuıızado ııaa 

Aııkau caddr.sf 


