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SpekUiôtörlere karş1 

al1nan tedbirler 
Ticaret Odasında dün Ticaret Vekilinin ve tüccann 

iştiraklerile yapı lan toplanti çok mühim oldu 
P~kiilasyonla ithamedilen sanayici ve tüccar zümreleri mümessilleri müdafaa larını 
Yaptılar, perakendeci!er aksi iddialarda bulundular, nihayet Ticaret Vekili 

bükumetin düşünce ve kararlarını tebliğ etti 

ı···aı~ssrıonink··-
bnynk Alman 
vapuru hattı 

Berlin, 19 (Hususi) - D. N. B. ajansı- ıların donanınasına ve hava hücumlarına 
nın istihbaratına göre, bugün ilk defa o- karşı fiddetli mücadele etmiştir. Düşman 
larak Moskovada hava tehlikesi tecrübe- distroyerleri ve tayyareleri diğer bazı a
leri yapılmı.ştır. Bu tecrübeler, bilhassa dalan da bombardıman etmiştir. 
askeri müessesatın bulundu~ mmtaka- Rus hava kuvvetleri bu~jn FinUındi-
larda ehcrnmiyetle tatbik edilmiştir. yanın bütün şark, cenubu garbi kısımların 

F. t bl" -· da büyük faaliyet göstermiştir. Birçok 
ın e ıgı bombalar atmıştır. Düşmanın bombakın 

Helsinki, 19 (A.A.) - 18 KAnunuevvel ve mitralyözleri ateşleri mühim hasar 
Finlandiya tebliği: yapmamıştır. 

Kareli •berzahındj düşman muhtelif Finlandiya hava kuvvet'eri de .\Ju~ün 
mıntakalarda büyük kuvvetlerle taarruz !büyük bir faaliyet göstermiş ve Rus'arın 
etmiştir. Düşman topçusu her taarruzdan yürüyüş halindeki kollarını, şimendifrr
evvel şiddetli bir ateş açmıştır. Fakat ılerini ve Finlandiya ve Rusya toprakl"l
Finlandiya kıtaatı düşmanın teşebb:isle- rında tecemmülerini müessir bir tarzda 
rini kırrnıştır. Taaruzlar bilhassa Moula da bombardıman eylemiştir. 
gölü ile Kauk arasında teksif edilmiş bu-ı D-:işrnanın dört tayyaresini düşürdi;'<. 
lunuyor. Ruslarm zayiatı çok mühimdir. Bu rakam belki de daha ziyade artacak-
Birçok tank tahrib edilmiştir. 1 tır. 

Şark cephesinde düşman taarruzları So•·vet t ebliQ-i 
Koirioja ile Eiskijaervi arasında püskür- M k 19 (A.A) T bı· ı~-. 
tülmüştür. os ova, . - e t,... 

Aglknotre gölü civarında taarruzumuz 18 K!nu~u~vveld~ Sovvet klt'al~~~ 
iyi ter akkiler kaydetmektedir. Düşman- Murmansk ıstıkametın.de .Pet~amon.u~ P 1 

dan mühim miktarda esir ve harb leva- kilometre cenubundakı Pıtka]arviyı ış_gal 
zırnı aldık 1 etmişlerdir. Diğer istikamet'erde küçük 

Diker c~ı*ıelerde yeni bir ~ey olma-ı keşif müfrezeleri arasında rn~sade!"eler 
t olmuş ve Kareli berzahında şıddetlı top· 

mış ır. ( 0 3 .. .. f da) 
Koivistodaki sahil bataryalarımız Rus- evamı uncu say a 

IlliHilllll 
Illi! liKlll 

Boşanmalar niçin çoğalıyor, 
kabahatli kadrn m1, erkek mi ? 

''VI lllini 1unmmn 

"Kadınlara hak verenler, 
benim hikaye mi dinleyiniz! , 

Bir erkek okuyucumuz anlatıyor : " Ayda 70 lira 
kazandığıını bilen karım bir gün babasının evine 
kaçtı ve bana ( Ne zaman istediğim hayatı temin 

edersen o zamaa dönerim ) diye haber yolladı ,, 
' e Hamid lılôm (Seh:uıdebCJfı jvak.it isterse kocasını bırakıp varidatile 

Karakol arkası numara 32): yoşıyabileceğini, yahud b<lfika •bir er -
cEvvelce erkek evin reisi idi. Eve gel- kekle birlcşebileceğini düşünüyor. Du -

diği zaman bir ialebe muallimi sınıfa gir- nun için kocasının en ufak bır sözünden 
diği vakit nasıl hürmet duyar alınarak kavga ediyor; hürmet t>trniyor, 
ve çekinirse kadın da kocasına umursamıyor ve aile yuvasının yıkılına-

Fransızlar da iki deniz al h karşı ayni vaziyeti takınırdı. Na- sına sebeb oluyor. 
gemisi b~tırdılar sıl bir talebe smıfta kalınakla istikbali- Diyeceksiniz ki, mcmleketimiz.de bü -

Londra 19 (Hususi) _ Alma ı· t ni kapalı .görürse, kadın da kocasından tün kadınlar çalışmıyorlar. Bununla be-
n ıcare .. -· d hk ·· filosunun üçüncü büyük gemisi olan ayrılmasi!e, aynen istikbalinin sonecegıne raber onlar a ma emeye .-nuracaat e-

32.581 tonluk cColombos. transatlantiği kanaat getirirdi. Bunun için de kocasın - (Devamı 3 iincii sayfada) 
bugü~ .cenubi Atıantik sularında kendi dan korkardı. Şimdi ise böyle dt-ğil.. ka- ..-varın· Kad ın okuyucu'arm 
kendını batırrnıştır. . . dın çalışıyor. Erkeğe ihtiyacı eskisine • • 

(Devamı 8 ıncı ıayfııda) . b ] k b"" J ı· ]" bı"r kLdtn ne cevab iar ı 

:M ii ttefiklerin 
yüksek harb 

konseyi 

nıs et e ço az.. oy e ge ır ı ~ , 

[ Miili Şef Ankarada 1 

Yukarıdaki resimlerde Enurum, Znlncatt 
re S•~aıı seyahatlnden Ankaraya cıönen Mil
li Sef, ken dilerini kartıhyanlara Btifa' .,.. 
BqvtkUie müaafaba ederlerilen r irilmek. 
tedider. 
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2 Sayfa 

Hergün 
Lüzumsuz münakaşadan 
Çıkan mühim mana 

Ekrem U9aldıgil _J 
fL..JI ayaytınm 25 yılını İngilt.!renin 

lfll meyhur Oksford :iniversitesinde 
profesörlük ederek geçirmiş olan bir 
Fransızın İngiliz ruemi hakkında neşret
miş olduğu bir etüdü okudum. Bu etüd 
çok küçUk harflerle diziimiş 1200 yap -
raklık bir kitabclır. İngiliz aleminin aıle 
te7fıkkılerinden başlıyarak cemiyet, hü
kumet ve devlet hayatmm lıer sa!hasma 
ayrı ayrı temas eder. Kitabı kısa bir ga
ıo:ete makalesinde hüHisa etmenin imkan
!ızlrğı karşısında sadece rr uharririnin 
varmak istediği hükmü söyliyeceğirn. Bu 
hüküm bir iki satırla şöyle niılasa edi -
lebilir: 

S ON POSTA 

akale: ~ Insanı kazandıran 'Veya ziyana sokan amil .. -== = 

Birincikilnun 20 

Sözün kısa sı 

Karlalın öfkesi 
E. Ekrem Talu .-• 

S el.fınikle Koçana - galiba biZi.rJl 
gece ~ekreteri Nazım dostum ors· 

da yokınu§ ta, gazeteye Kozani <liye geç· 
miş - Masında otobüse hücunı eden kar· 
talın dirayeü hoşuma gitti. 

Otobüste, balayı seyahatıne çıkmı~ bil" 
gelin ile güvey varmış. Kartal yolda bir· 
denbire arabaya sa'mış, açık duran pe11' 
cerelerin birinden içeriye girmiş, be,.lıı· 
mış delikanlı ile kansını ~ag~layıp bır· 
paJamağa .. 

Hayvanların, bilhassa kanadlılarınd · 
insanlan imrend ·ecek mertebede zek•1 

ve dirayet vardır. 
Bir vakitler eski bir şairin: 

cKa71ı canibde bir garib horoz 
Ediyordu benimle istihza-

Beytini ~iten Yahya Kemal üstadırtı: 
- Bu ne anlayış!.ı ihoroı.muş: 

- İngiliz milleti biç bir millete ben -
zetilemez, nev'ı kendisine münhnsır bir 
varlıktır, bu varlık kuvvetİnı kendi an'a
nelcrinden alır, dayandığı temel, hudu -
du gene an'ane ile çiz.ilmış geniş bir hür
rıyetle, asırların biriktirdiği bitirilmez 
bir fikir ve servet hazinesidir .• 

Sabırla bazan muanzınızdan size vermeyi asla hatırından 
bile geçirmediği bir hakkı almanız mümkündür, sabır.snhkla 
mutlak olarak alabileceğiniz lbir hakkı kaybetmeniz de 

Sözile onun akıl ve idrakini takdir ~c 
En küçüğünden, en büyüğüne varıncaya kadar her hare- tahsin eylemişti. 

ketinizde sinırlenmemeyi prensip olarak kabul ediniz ve si- Selimik yolunda bu hücumu yap811 

nirlenmek üzere olduğunuzu hissettiğiniz dakikada müka- r kartal da o kabilden. Öyle hissolunuY0 

lerneye nihayet veriniz. 
· Franıız matbuatında adiiye vak'alarmı ki kendi aile hayatından besbelli pe:k tc 

mümkündür. · * 

~:~~~t0:~:~~~::~;;~;~ ~;~~~:~~f:~g~~iP:~:;J; 
bir muhakemenin safha!.arını takib et _ Jngf/fer enin birici/ı ır. ·-·••••••••••••••••••••oo••••••••••••••••••••••• .. •-,.ı ()fe,~Ct" kadının kısır bir faslı, hem de otobüs nam i§keW 
ınek üzere Londraya gıtmitti. İlk yazlSlnı H '1. • ce aletile tcs'ide çıkan o sersem çifti arı 
İngiliz aleminin en esaslı kısımlarından s ksllı oollal ~ ergun bir fıkra ~ KızTart bir derse müstahak görmüş. 
bui hakkında Fransız okuyucusuna ma- Rus san'ntkan : ----- : -------- Vak'a Yunanistanda cereyan etti~i.Pe• 
ltımat \'crrru'ye h tt' ıı-ı· t ·· ı · G •• d • · 1: · . İnailterede Mid- · ıdıı· asre ı. u asa en şoy e Stan'ey Grim bun- !s Oreme 1m ~ , b' Yunanistan bir Balkan memleketi o 
söylüyordu· d 

2 
delsctte büyük bir ii · an 1 sene evvel : Küçük çocuğa yeni bir dadı tut- E ğuna, Balkan memleketlerinde ise, - .rı 

- Adlıye bayatının başlangıç noktası bolşeviklere esir i mU§lardı. Dadı çocuğu yatağına baıır- ~ otel işleten bir ka- munesi bizde - otobüs yolculuğu bir fr· 
Fransa ile İn,gilterede yekdığerine ta - düşünce, alakadar- : dıktan sonra: dın, başka bir yer- laket, bır faciadan farksız bulundu~ur:ı 
mamen zıddır. Bizde bir genç f<,kiılteyi lar ona znrla ihti- - Sakın ağlıyayım, ba.mraynn de- de de otel açmak göre, siz ge!in de kartalın öfkesini hn}{' 

b
. · · dl' !l' üzere ruhsatname ıtırınce a ıye mesleğıne .Jit·mek istı - lal hareketlerini me; diye •tembih etti; ag-ıar bağınr- bulmayın! 

dı . ed t · almak için mahke- bıırı· 
yorsa a ıy e s SJ yapar, srınra hitkiın gösteren resimler san yılan çıkar. meye gitmiş ve hfı- Lakin aAsıl merak ettiğim cihet 
sınıfına girer, merhalelcri tPdricen aşmı- yaptırmışlardı. Dadı, odadan çıktı. Birkaç dakika kime: dan, bu hadiseden sonrasıdır. i 

ya koyulur. Halbuki İngilterede bu genç- geçti Çocu • · · d d ı A d 1< Bundan dört se- · gun sesını tt!f tı ar. ııaz _ Den bu oteıı· Eskiden, düğün esnasında, yahu . 
lik fakülteyi bitirdikten sonı·a hakimlik a b ğ h k ' b1

1 

ne evvel de Londrada bulunan ayni yol- vaz a ınyor, ~ ıra hıçkı'ra ağlı· şimdi öhnüş bul u- ı izdivaclar!nın ilk ayı_ arında_ b_u türlü 
değil, avukatlık staJ·ı yapması icab eder. yordtı Bı'r mu"dd t k 1 k d'kt k -daş, Londra sosyetesinin ~ tacı ettıği • . e u a ver ı en nan kocanıla bir- azaya ugrayan yenı evlıler :ç n: .. 
Hakim olabilmesi için muayyci' ahvalde b sonra çocuğun sıısm.adujını aörünce o- likte tam 32 sene _ Nazar gagaladı!. derlerdi,· ve yıı· 
15 sene avukatlık yaprrucı, söhret ve ser- ir ressam olmuş, bu arada eski hariciye dasına gı'rdı'lc o d 1 f ,,. 

:t • r; s r u ar: işlettim. Şimdi dulum. y ... ınız ı"kı" kı _ münsüz sayılırdı. Bir yırtıcı kuc: !ara 1 

vet kazanmıs: olması "-"~rttır. Bu takdirde nazın Edenin de resmini yapmıştı. - Nnye b - m ' "' -ı ... 
,. T" " agırıp aglıyorstm. zım var. Onları görmek ister misiniz? .. dan gagalanan çiftler hakkında avaJl'l " 

hükUmetten alacağı ilk aylık, hay1r aylık Ressam Grim bugün, yegane sakallı Çocuk cevab verdi: 
deg-;t, ilk şerefı"ye ayda 

400 
·,: .. adan f"z _ İ .

1 0 demiş, hakim, bir azaya, vı> bir de salon- caba ne hüküm verir? • 
~ .u .. ngı iz polisidir. Saçları kırlsşm!ştır. 48 - adım yatınrken bağ~1·•p cığlar- d b ı ki c ladır, memuriyeti de gerçekten lfıyen'a - san yılan çıkar dem>~ti, ben de yılan _ak udunan i . hemşireye bakmış ve otel- Bin yıl evvel yaşıyan Yunanlıtarfc'ı-i 

zildı·r.~ yaşındadır, beş lisan konuşur. Kansı. "Y cı a ına: kuşlardan, kuşlann harekatından te .. 
• M uı i · d b çıksın d~ nasıl şeydir qÖTeyim diye ıa• 1nırllterenı'n La"kı"m seçmekte go"ster _ aşa pc smm e ir zamanlar ı>etrog- b - Hayır, onlarla daha ziyede dısarıda ederler, istikbale dair muhtelif manıı ' 

b" n ağırıp ağZadım amma bir tiirlıi çık- • 
diği bu büyük itinayı hükumet ve ce _ rad sosyetelerinin gülü olan çok güzel madı, göremedim. tanışmak şerefine nail olmak ist('rim.. çıkarırlarmış. . 

mit~e:1 mebk~t-~da~ğnın e1 saslı 1n"ktalanna bir Rus artistidir. '------·--·----------~ :::!tir. Burada iki hemşireyi görüyor- n"leŞriemkdi içler1inkdenı· dbiri, .farzımuehdae~ ~:: 
ge ın en u un ı er e eman arın seçi _ · , mem e e ın e cc.reyan k qt 

minde de aynen .sarfedilmiş göı-:irüz. 5.000.000 çuval !\um Kendisıni ko~·iposlrıl olarak hadiseden haberdar olsaydı mutla a , 

Daimi müsteşar, daimi müdür. hiç de- sevkeden İn[!;liz meb'usıı Topralfa kiisen kadın hükmü verirdi: be.;t 
ğişmez, dosya memurluğu usulünü ilk eLemdon Midland and Scottish Rail- A k - Otobüse hücum eden kuşu ser 

ı Bir İngı'liz meb'usu çok pratı'k b",r tec- mcri ada Connecticut eyaletinde bu ı.afecr 
ihdas eden memleket İngilterP.dir. Ve !n- way~ adındaki ngiliz demiryolu kum- ı B "d bırakın ve onun yerine mutlaka .ı-. ·ıı 

rübeye girişmiştir. İngiltereden Fra"lsa- unnn n gport limanında otuz sene - · J.:o)rtl 
gilterede en yüksek maaşı alan ba~vekil panya.smm neşreyl~iş olduğu resmi bir denberi ayni yerde demirli bulunan bir koyacak ·birini arıyorsanız güvcyı • ,.r 
degı· ·ı, muhalefet par'="=nı"n liden"dı"r. da har b cephesinde bulunan İngiliz as- Zira bu zamanda, bu kafa ilP evknendı"' ı.uu rapora nazaran memur ve müstabdemle- kerle . .. d "lm kt 1 mavna bulunmaktad1r. b rıne gon erı e e o an postn pa- D . balayına inanan sersem. içinde ya~ * rini tayyare hücumlarından koruyabil- ketlerınin mailallerine geç vasıl olduğu- .. emır~en yapılmış olan bu mavnada cemiyet için muzırdır! 

İngiltere meclisinde birkaç gün evvel rnek için tam beş milyon çuval kum isti- nu gören bu meb'us oizzat bir tecrübede uç oda, bır mutfak bulunmaktadır. Bu n- ı;; ~ 
hararetli bir müzakere yapıldı. Üyeler- mal eylemiştjr. bulunmağa karar vermic;tir. Bunun için dpartmMnnda ikamet eden kadının ismi ma G. ~kt!eln ' L_,.aJJI 
d b 1 F ı k ·ı B k d" k d" . post k . 1 am argarct Looun'dur. ······-··· ···························· ················ .. •• en azı arı e emen ı e elçika tara _ Tayyare hücumlarına en fazla maıuz en ı en ını a pa ·etı oarak kullan-
fından yapılm!§ olan tavassut te-klifinde . mıı;tır Bu kadıncağız 1908 senesinde evlenmiş 

n bulunabı}ccek noktalar kum çuvallan ile V k., ve balayı seyahati yapmak üzere Nev _ 
kafi derecede istifade edilip f- dilmediğini a a bundan bir ay kadar evvel ce- · 

1 d h 
~ adeta örtülmüştür. 1 . M vorka gitmiı::tir. Orada bir otomobı"I ko _ 

soruyor ar ı, ükumetin hareket hattını reyan ey emıştir. Pb'us bir gün bir pos- J · -.... 

tenkid ediyorlardı. Hariciye nazırı cevab d" h b ta merkezine giden~·k !>ir irsa'fıt beyan- casını çiğnemiş ve öldürmüştür. O g-Jn -
ıyor, ar ve sulh bahsinde fikri nedir? 

verdi. Bu müzakereyi lüzumsuz, hatta~ A namesi doldurmuc:t:.ır. Meb'usun sırtına denberi, kadın denizi ikametgah olarak 
yncn, hiç çekinmeden söylüyor, hatta :ı muzır görüyordu. Fakat anlattı, hüliısa da bir etiket vopışlır•lmıs. üzerine şu ad- seçmiştir. - derhal sulh yapılmasını istiycn birkaç • D · · " · ten: res yazılmıştır: cnızın uzerınde ikamete başladığı ta-

münevverin fikirlerini de yazıyor. Bu h 
- lngı"ltere tavassut tekliiı'ru" reddet yakı cJ.ohn Bull. ri 

20 Teşrinievvel 1909 dur. O tarihten-- nlarda Londrayı gönnedim, bir ge- be · k h 
medi, kapıyı konuşnuya açık bıraktı, lenle de konuşmadım, f.akat tahmin edı- 15 İnfantry Rej.~ rı araya iç ayak basmamıştır. 
teklifi reddeden Almanyadır, dedi. yorum ki, Haydparkın meşhur halk ha - Francc. Mavna karadan yirmi metre mesafede 

bulunmaktadır. 

Yabancı okullardaki 

t alebelerin ya~ları 

Bazı vabancı okulların mliınatrıtı 
• ·f sı· 

melerinde, bu okullarm muhtelı 
nıflarınn alınacak talebelerin aZ9~% 
ve asgari yaş miktarları tesbit edil~~ 
değildir. Bu hal, bu okullara girtfl 
üzere rnüracaa t eck!nlerin v~ziyetl1e t• ,, tl"" 

rinin tesbiti sıraSlnda bazı karışı~ 
ları mucib .olmuştur. 

Gazeteler, muhtelü mcmlekeUerde tibleri arasında bükiııneti uluorta ten - Paketin muhteviyatı! Canlı hayvan~ 
muhtelif gazeteler bu müzakerenin taf _ kid eden ateşlilerle, bu nutukları Ifıkayd Dikkat! Tmı'hhijdlü. Rütubetten mu- Madamın bir de uşağı vardır. Alış ve- Maalif Vekaieti bu hususta alB.]{~~-
siHitını aynen yazdılar, bazılan da tngi _ lakayd diniiyen polisler de bulunacaktır. hafaza edilmelidir- r~ uşak tarafından yapılmaktadır. darlara yeni bir emir gönderere:k r .. ı 
liz haneiye nazın ile hemfikir oJsrak ya- İngiliz meclisinde cereyan eden şu mü- Bu muameleden sonra posta paketi ha- mıştır. Bu seyahat tam üç gün devam et- mi okullarda tatbik edilen esaslar g: 
zılanna: zakere, Londranın f.a!an ga-zetesinde çı - lini alan meb'us diğer posta pal<etleri ilc miştir. önünde bulundurulm::ık suretile Y ııt 

- Lfizumsuz. münakaşa, başlığ.nı koy- kan bu makale gerçekten Iüzumsuz, hat- beraber yola düzülmüştür. Seyahat -hakkında meb'us mükemmel bancı okul id~reJerince haz:ırıana~~i~ 
dular. Müzakere gerçPktPn Jüzumsuzdu ta muzır olabilir, fakat nnutmıyalım ki j Evvelemirde bir kamyonet i!e şimen- bir rapor hazırlamış ve bu raporu barbi- kayıd ve kabul ya~ cetvelinin . te•es 
Fakat bu müzakereden <:ıkarılacak bir İngilterenin en büyülk kuvvetlerinden difer istasyonuna, oradan vapura naklc- ye ve posta telgraf nezaretlerine tevdi edilınel< üzere Veka.lete gönderılJl'l 
başka, daha mühim mana da vardır. biri de bu geniş serbesti ile bu serbestiyi 1 dilmiştir. c Canlı hayvan~ kaydına rınye- etmiştir. ni istemiştir. , . . * kullanabilecek mevkide güzid~ ve ınüs _

1

1 ten ambara konulmamış. güverte üze- Meb'us halen tatbik edilmekte olnn ··············· ········· ·······························..., 

1n 
takil !erdlerinin çokluğundadır. rinde bırakıJmıştır. Fransada bır vagona sevkiyat usulünü siddetle tenkid eyle- T A K V 1 M~ 

giliz gazeteleri muharebenin ilanın • ı ı Ekrem U~aklıgil yerleştirilmiş ve mahalli maksuduna var- rnektedir. ı 
takib eden ilk hafta içinde kısa bir buh- ' · 1 A 
ran geçirdiler, sansür konmuştu. istedik- ( -=-=- BİRlNC K NUN 
lerini istedikleri şdtilde yaz21Illyorlardı. 1 S T E R 1 N A N, J. S T E R 1 N A N M A 1 Rumi aeDC 2 0 Arabi ,.cnıı 
Hadise meclise aksetti. iuhalefet Jideri-l ~~ 1~ · Re.mi •::ne K .. ıııı 
nın; Şehrin .büyük caddelerinin birinden geçiyoruz, gözümüze - Çünkü diğer katlarında mal sahibi ve nnMıkları otu- Birinelkinun r--- 7 19 39 ~ 

- Gazetelerimiz tanınmaz hale geldi, muhteşem bir apartırnan çarpıyor, bina henüz bitmcmiştir, racaklar.. =..:---
okuduğum gaıete {Taymis) midir, :işçı son eksiklerini tamamlamakla meşgul, binayı gezmek - Kimdir mal sahibi? ÇARŞAMBA ---t 
cDeyl 'leyl:ı. mi. başlığına ve kağıdınm istiyoruz, içi dışından güzel, geniş mi geniş, ferah mı ferah.. Yatandnşların para kazanmalarını çok görenlerden deği- ı-GÜNEŞ ~ 
cinsine bakmasam anlıyamıyorum, diye Merakımız uyanıyor, kirasının miktarını soruyoruz. şim- Hz, bilakis her vatandaşın birer kfışane sahibi olması en bü- s. o. s.\ ~~ 
şikayet etmiş olduğunu bi7.zat TayrrJste diye kadar hiç işitınediğimiz, korku veren bir rakam söyl:i- yük dileğimjz. Fakat söylenen ismi i§ittiğimiz zaman dura- 7 20 ıs 
okudum, hükumet özür diledi, V('n1en yarlar ve hemen ilave ediyorlar: kaldık, çünkü bu son günlerde hükumetten gördükleri güm- 2 87 ı~ 
emrin yanlış anla~ı1ıp yanh~ tatbik edil- - Fakat yalnız bir katı kiralanacaktır. rük yardımını az bulan endüstri §Ubelerinden birini temsil 1~--li-...~ö'-:-~ı-e---:--------::-..;...~y.~ 
miş olduğunu söyledi ve ertesı günden - Sebeb? ediyordu.. 

1-S-=. :.;:~~D;_.-u.-:::.::.=:.~..;.;;;;~-ıir:~-:-~· ~ 
itibaren saruür sadece askeri haberleı-e , f S T E 1 A S ...,. R N N i T E R i N A N M A l E. 

12 
ll ı &9 

tatbik edildi. O gün bugün İngiliz mat - r v. 7 .29 --~ 
buatı an'anevi hürriyetini muhafaza e - \...-----------------------------------------------.J~ 



Hitler, Graf Spee 
' hakkında Amiral 

lteaderden rapor istedi 
Almanlar ceb z1rhhs1n1n batmasindan dolay1 

Uruguay'dan tazminat istiyeceklermiş 

Garb cephesinde bir 

Boşanmalar niçin 
çoğaliyor, kabahatli 

kad1n m1, erkek mi ? 
F f • • ( B~tarafı 1 inci sayfada) ra:JSIZ mü rezesinin derek b~nmak istiyor lar. Neden? .. Bu-

ff k• t• nu da cevahsız bırakmıyacağım. Bu kı _ 

e halyan Hariciye 
Nazırının nutku 

muva a lY ~ 1 sım kadın cehaletten yapıyor. Onların ye-
p ,_ 19 (AA ) _ H Aj askeri gıine bildiği ve öğrendiği, (kanun erkeği, :1: 
ar~ · · avas ansı, kadını b' .. t · t' ) a· ı h talyan hariciye nazırı Kont Cianonurı 

vazlyet hakkında şu malilmatı veriyor : ır gos ermış ır . ınaena ey er- İtalyan fesso ve korpoı·asyonlar ınce-
Dün, Moselle'in şarkında, ve cephenın kcğin ev reisliğindeki hakkı kadar ka - lisinde beynelmilel vaziyete ve bu vazi-

garb nıüntehasındaki mıntakada, Almanlar dının da vardır, diyor. Komşusunun yaır yette İtalyanın işgal ettiği mcvkie dair 
tarafın.:!an , yenı bir ufak taarruz teşebbü - tı~ını evde kocasına tatbik ediyor. Her irad ettiği putkun ehemmiyeti ınkar cdi
sü yapılmUJttr. Alınanların. bu m,ıntakada dairenin bir amiri olur da bir evin iki o- lemez. Bu nutuk obir kül olmakla beraber 
evvelre yaptıkları toarruz t~ebbüslerl gibi, lur mu? ' ayrı ayrı temas ettiği mese!eler itibarıle 
bu da, otomatik silahların ateşile püskür - . · bir tak ı ı k · d 
tülm\ .. l"'"ır. Aıle yuvasının bozulmaması ic.in yega- ım parça ara ayrı ara goz en ge . 

... \, çirilrnek Uızırndır. 
Bir Fransız kıt'ast, Vosges ormanının de. ne çare, kadınların medeni haklannı ta- Kont Cianoya göre İtalya muahedcle-

rlnllk!erlnde, Alman hatlarının içine sokul- nunakla beraber, kendilerini (gelirsiz) rin daima tadiline taraftar olmuştur. Bu 
mu~. bıı hatları aşmış ve Alman arazisinde, bırakmak lazımdır. Hepimiz biliriz ki, ar yapılmadığı takdirde bir harbin ictinab 
birkaç kilometre iler~emiştlr. Bu harek.~t es- kada güvenecek parası o!an kadm, hiç te edil?'lez bir hale geleceği fikrini :nüdafaa 
nasmda, Fransız kıt ası bir Alman mutre - sal 1 k f t t K . etrnış ve bunun da 1935 ile 1940 seneleri 
zesilc kıırşıl9,4tı~ından, .sarp a razide şiddetli uy 

0 
maz, a a. u ar. ~~maan a! -

1 
arasında vukubulmasını kuvvelti bir i h

bir müsademe olmuştur. Müsademe Fransız rılan kadın iher cıhetçe muşkul mcvkıde 
1 
tirnal olarak ileri sürmüştür. Ayni za. 

lar lehine cercyan etmiş ve Ikisi sUbay, ikisi kalmaktan korkmalıdır. Evet. Avrupada manda, ihtilafların muslihane bir surette 
yedek sübay olmak üzere 4 Alman esiri alın kadınlar çalışırlar. Fakat hiç bir vakit te hallcdilebileceJH kanaatinden ayrılma
mıştır. Amlrslz kalan Alman müfrezesi çekll kocalarına itaatsizlik etmezler. M~alesef mıştır. Maamafih hadiselerıo bu istika-
ml.ştir. bizim kadınlanmız erkeklere hükmet _ metten ayrı bir seyir takib ettiğini göre-

Paris 19 (A.A.) - 19 Kanunuevvel ak- k k d d 1 1 rck kendi istiklalini rnüdafao. ve emniye-
şam teblijti: mc mera ın a ır ar.. 1 tini temin maksadile Habeşistanı ve Ar-

Bugün temas unsurları arasında bü - e Kii.zım Güngören <lzmir • Kar- navudluğu işgal et:niştir. Yalnız bu ~re 
yük bir faaliyet kaydedilmiştir. ııyaka): l d.a •• b~ .işgal' erin, İtalya':' Pmniyc~ ve ıs-

eBer gün biraz daha ehemmiyet kes • ~ıklalını ne suretl_e . ternın eyl~mış oldu· 

Bl·r Rus tahtelbah·lrl· beden anketinizi merakla uk-ı.ırnaktayım. gunu. ı~alyan harıcıye nazm ızah eyle-
B' d k b' h d' l k" . f vf d l mcmıştır. ır o un ın a ın e aseı ag ur an. Kont Cianonun nutku, İtalyan siyase-

A' derler .. siz de benim yarama dokundunuz. tinin antikomünist veçhesine de temıu man vap !Jr una Bizde boşanma işi hakikat~n yürekler a- eylemiştir. İspanya dahili ihtilaline lta·ı-
t • cısıdır. Boşanmalar artıyor, bu.na da se- ı ya_:ıın Almanya ile bir'ikte l!'~dahale v_c op ateşi açti .beb kadınlar oluyor. Çünkü kadın}ar alakadar olmasının sebeblennı bu zavı. 

. . . ' . ı yeden aydıntatmaya çalı:.;tıktan sonra 
Stokholm 19 (AA.) - Stettin limanı- g~~tıkçe. şımarıyorla~. ~ıle ~adakatı~ k~ca dün olduğu gibi bugün de mcmleketinın 

b P . d d ki Al hurrnetı kalmadı. Bırbırlerınden gorduk- . Milletler Cemi"·eti sivasetine muarız kal· l lk çarpışmada Graf Spee'nin aldığı yaraları gösteren resim na mensu ın nan a ın a man va - J J 

L baris • . puru, Bothnie körfezinde bir Sovyet tah- lerini yapıyorlar. 1 dığını beyan eyliyerek Berlin - Roma 
11ab rıe' l9 .~Hu~sı) - B:_rlınden alınan d.a~ al!nı:ııştır. Bu kargo, üç yüz otuz ki- telbabirinin tecavüzüne maruz kalmıştır. Buna kendimden daha mükemmel b!r miliverinin muslihane bir 'llahiyet arzey
llaıırrı te gore Hıtler bugun, A~man do- şıyı harnıl oldu~ halde Montevideoya Tahtelbahir, gemiye top ateşi açmış ise misali nereden bulabPirim? lcdiğini işaret ve Danzig ıhtilfıfındn Le-
~~ti k!'b u1mum kumandanı5amıralf ~ea- gitmiştir. Bu 330 kişi, m evkuf tutulacak- d e isabet va ki olmamıştır. . Ayda elime yetmiş lira geçer. Kim _ histanın Pkilsubdski t1arafkı~bdan 1 

çdi ~~l.e~ .sdi· 
11'~k u ederek, cGr af peeıt acıası tır. yasete ay ırı ir yo ta ı t>y c ıgını ı . 
tırı i~~da ;ffi~fassal bir rapor hazırlanma- Buenos-Aires, 19 (AA.) _ Adrniral sern yok, evlenmek ihtiyacını duydum, dia etmiştir. 
~ eınıştır. Graf Speeye m enrub 1039 bahriyelinin 2J Amerika param mütev.azi bir yuva k•ırmağa mü- Kont Cianonun izahatma göre İtalya, 

feıı"::n~ 19 (A.A.) - Bazı Alman mah- karava ihracı esnasında hiçbir hadise ol- said, evlendim. Almanya ile hemfikir olarak bitaraf kal-
ltııı~1· .~asler National Zeitungun Berlin rnamı.ştır. cümhurl"yet"lnin Karım benden iki yaş büyük, çirkin maya karar vermiş ve 1 Eylul g:m beyan-
do a"ıbırırıe, Graf Speenin batmasından Bahriye nazırı Seatto Alman bah r iye- 1 denmiye<:ek bir kızdı. Ev işlerini bilir, ha namesini bu esasa istinaden neşrct-
lıaı ist· Almanyanın Uruguaydan tazmi- lilerini misafir edildikleri rnuhacirler o- muharl"f,.l~ft\ notasJ ma rat , tutu rnludur , demisler , bu meıi _ miştir. 

~lı. ıyeccğini ihsas etmişlerdir. telinde zivaret etmiştir. Bahriyeliler U ::= iJ . . İtalyan hariciyc nazırının beyanatında 
~~\ikitnehafil, Uruguayı, İngilter·~n~_n mevkuf tutulacaklardır. yetlere ald~nrnı~tı~ .. Hakıkaten ılk z~. - bilhassa ehemmiyetle durulması lazım 
~hıl"rikarşı~ı~da beyne'mi:eı ~u~u~ hu- Alman Yapuru da mevkuf Buenos-Air es 19 (A.A.) - Harici ye mıan~ ar dedıklcrı gıbı çı~tı. .. :~k~t gun 1 ge'en nokta. memleketin.~ n Balkanlar ve 
lıı"llıi ınurıbınce. muktezı muhletı ver - N k 19 (AA ) B A" nazırı Contilo Panama konferansının te- l geçtıkçe. komşulardan gordugunu yap - Tuna havzasına karşı gostermekte oldu-ş olın ki 'tb d" 1 r evyor . . . - uenos- ıres • 1 • ,. ı~:.k .d k d 

~fl, a a 1 am e ıyor a · rad'yosu, Graf Speeyi beslemiş olan Ta- sis etn;iş olduğu bahri bitaraf rr.ıtak~ya 

1 

mağa baş' adı. Herkesın radyosu varrnış .. l5 u a cı aya aı ısım ır. .· .. . 
~~"1\~ork, 19 (A.A.) - NPW York Sun coma vapurunun Arjantin makamları ta- muharıbler tarafından yapılan tecavuztl benim 70 liralık gelirirn, P.ve bir radyo . İtnlyan ~nzırınıı: bu husu ~takı so:r.I~_rı 
Dt~t~ı, Graf Speenin ziyaı, A'manyanın rafından mevkuf tutuldu~unu bildirmiş- protesto etmek için 21 Amerika cümhu-

1 
alrnarnıza m fmidi. Günlerce bunun kav _1 bilhassa muphemdır. ~u mınta~ada kaın 

d IJıne müthiş obir darbe vurmuş ol- tir riyetinin verecekleri notayı 19 Kanunu - ~ .. d" N'h t d d d k t 
1 

devletlerle dostane munasebat ıdarnc et-
tıu Yazı or • · · • • - ı evvel de neşredeceğini söylemistir. gası sur u. ı aye ır ırın an ur u - m ek arzusunu hüsnü niyeti~> karşılam:ı.-

Graf y . ' . mOrettebah Bır Amerıkan gazetesınl'l mutaleası Nota, kara sularında vukua ... gelmiş o - mak için borç ettim, taksitle bir radyo al- mak için esaslı bir sebeb yoktu~. Yeter 
~ Spee nın Buenos-Aires, 19 (A.A.) - El Mundo lan son deniz muharebesinin uyandırmış dım. Gürültü bitti, diyordum. Fakat bu ki, bu arzu, karşılıklı hak miısavatına 

Sıır., ?nt~video, 19 (A.A.) - Graf ga.~etesi yauyo~: Yalnız za~flara ve!a olduğu memnuniyetsizliği kaydetmekte arzusu yapılınca azıttı, her şey istiyor _ müstenid ve bir tahakküm fikrinden uznk 
~~all ın ırıfilakı ve ziyaı yüzünden in- mudafaadan Acız ola~!ara huc~m et.tı~i ı ve bu gibi hadise1erin tekerrür etmeme- du. Elbette ben de karımın gönlün :.i yap- bir siyasete dayanmış olsun. İtalyanın bu 
\oa~0liite}efat olmanuştır. Filvaki ceb kru- zaman kahramanlık gösterPn Hıtler ıçın sini kat'i bir lisanla istemektedir . ak . tc . L. k" r d 

1 
husustaki tcliikki'eri karanlık kal d ıkça, 

~ta nde kalmış olan m:.irettebat, infi- ölünceye kadar harbetrnek bir ma.na Ha- ın ıs rım. a ~ ~ ~ e 0 ursa .. oraya ne Tuna havzasında. ne de Cenubuşarld 
~~eıı ?VVel Diknlara binerek gemi.~ de etmez. Bunu, MontevidP.oda hala ~u- Tren!.erdekı• ~rç, .~uraya ta_ksıt, ıpın ucunu kaçırdık: Avrupası denilen Balkan yarı?'la~asında 
~a~0 1?rıışlerdir. M ürettebatın ekserısı 1 :ınan!arı tU~n Gr~ .spee meselesın- u Bır gun .gene bır şey tutturmuştu . Maddı mutlak ·bir emniyetle semerelı bır s~l1t 

Illa adındaki Alman kargosu tarafın- de bır daha ısbat etmıştır. vaziyetimizi anlattım. Bana ne dese be- siyaseti kurmaya imkan tasavvur edıle-

Finler bir Rus zuhhsım batırdılar 
teahhurJerJD ğcnirsiniz: mcz. 

- Babamın evinde her şeyden mah - 5 11[;1,.,_ &.a9Lfl. Cm.t~ç 
sebebleri rum yaşadım. Evlendikten sonra da bun- ·-----··----·--·-·--

lan görmiyecek miyim? s hh f 17 k •1• 
~ (B~tarafı I iııci sayfada) pınan haberlere göre, Ruslar. Muomasalmu Ankara 19 (A.A.} - Sa'iihiyettar ma- - Evienirken benim vaziyctimi bill - l a V e l ı 

a~Şi k . . . 1 mır..tak!lsında tam blr maıtlQblyete u~ra - kam tarafından bize verilen malumata yordun! - U d 
~<ı~are~Yd.ed~lmıştı\ l'f böl elerde mı.şlar, takriben 17.000 klşl esir ve ölü bırak_ nazaran, Ankara-Haydarpaşa ve Afyon Dedim. Aramızda bir kavga çıktı . • Bu rıatay Q 
~lYete erı~ı~ mu te ı ~ mışlardır. Y?lcu katarlarile bun!arın dcv~.ı o'an şartlar içinde yaşıyarnam, ne z.ıman iste-

hij bltık 1~ı~r;;:~~ırBjrokö bölgesinde sa- V a ziyet na:ı k dığ'er tr~erde ~o~hgunlcrde .g~rul~e~te diğim hayatı temin edersen gelir beni a- Antakya 19 (A.A.) - SUı?at ve ~~:u; 
atarya'arını bombardıman etmiştir. olan tea urlar ıttı azı zarurı azı e - ı l d d ' b b k' t mai Muavenet Vekili Hulusı Alataş 
B· Stokholm 19 (A.A.) -D. N. B. Ajanst bU- nik tedbir'erle Eskişehir-Çuk':~h~ar ara- ırsınıı c ~· rı a~ının yanına ~ç ı. Hataya gelmiş, tskenderunda Vali Sök . 

ı1 ~~ l t Sovyet zırhlıaı bat b dlrlyor: sınd.a Y?Pı!;m.?kta ol_an .ray degıştır_me a- ?nu, evınden ıkna ?derler, dıye bek- mensüer, Parti Müfettişi.. hükfun~t vt 
~b..~.::kı 19 (A.A.> - Buraya gelen bazı Danimarka ma~buatı, Finlandiya şlma - melıy~ı yuzunden ılerı ~~lıne~te.dır. ~a: ledım. Ne gezer efendım! Haber yolla - parti erkanile kalabalık bır halk kutl:st 
tııı~ 11 ·e göre FinH\ndlya sahil bntaryaları Undeki FinlAndiya kıt-aatının vazlyett, git .. - kı~ bır zamanda bu ame ~yP.nın ~kmahnı dım, babası: · ! tarafından kar~lan~tır. D~kt.or Hulu: 
~ aıu~U.'lların 23370 tonluk Okllabrskaln glde nazlkleşti~lnl haber vermektedir. Bu- mutcakıb bu ::ren ler ~U~). yen zamanlar _ Kızıının arzusunu yapmazsa yolla _ si Alataş öğle uzerı de. ş~r~mıze. g~lmıt 

:;sıu zırhlısını ootııınuştır. yü~ tankların retakat ettllU fazla mevcud_ zarfında seyruscferlerını ıkmal edecek - , ve samimi tezahürat!a istıkbal edılıniŞttr. 
i t ı d . rnam. S . . lu Rus kıtantı Rlmlparvl'ye kadar ıerlem ş- er ır. . . . 

to114 ovyr tlerın zayu~tı lerdlr. Toros sür'at katariarına gelınce, bu - Dı ye ondan tarafa çıkmış.. Eskıler, 
~ata~il ı9 (AA.) - Yapılan bir hesnb:ı. Danimarka gazeteleri, Uk defa olarak, De. günkü harb vaziyeti dolayicıile Scmpl~n 

1 

böyle kızı kulağından tutup kocasının e
'-tıııe ka~inlandlyalılar 5?0 000 SO\'Yet '~- kajaervı cenubunda Koskan u yanında ce _ O:yant ~kspres katarlarm ın, memleketı- vine iade ederler, bir Iokrnaya, b:r hır-

şı harbetmektedırler. Petsamo 1ıe d blr h bl Fl lA di ll .. mıze daıma teahhurla gclmPkte bulun - kava razı o'masını roylerlerdi Uzatını t... a• reyan e en ar n .. n ya ı ann ... ay. 1 .. M d b 1 .l mı olan J ~ • -.. a ·llstnda Sovyetlerin on fırkası var. ma arı yuzun en un arın- ı.eva Id k ş· d' ht b ~. eııa lle • .. 10 a ıca bettlklf' .. lnden bahsetmektedlrler. Bu gaze - toros sür'at katarlarının seyrüseferlerine yayım; ayrı ı . ım ı mu , erem a -
~·~ı·~ .. ı Ladoga golUnde ke~ · Y' teler ayni zamanda Rusların da SuumuseU t ahhurla devam edecekleri ımlaşılmak _

1 
yanlar buna ne buyururlar, kab:ıhat ben-a...ttb ~ O fırkaları vardır. Fınlftndlyamn e 

l·'lre ~t Cdeb ldl~! efrad yekün u 350 !:ıındl:::. c•,· ıırındn bir hezimete u~radıklarını kay - tadır. de mi, onda mı? .. Erkek arkadaşların yer-
~ t.!:l'in M h ı hattı arm:ık dedlyorhr Kareli berzahında yapılan tnaruz den göğe hakları var. Yuvayı yıkan hep 
~ 1!, lt ' anner e m nı Y lar üskürtülm~tür 

· tö areıı berzahına da takviye kuvvet - P · Al t 1 · · o şeytan kadınlardır.• 
~-ıllyetı~erdlklerl zannolunuyor. Rusların F n land iys ya yardımlar man a yy are er n n • Halil Kocabey (Ankara ) . 

~ (Je adar 50 bin nefer, 250 tank zaylat Nevyork 19 (A.A.) - Finllindiyaya yardım taarruz1-ri A ld y k t" "lk .. • .. rı .söylenmektedir. c çmış o ugunuz an e ı ı gunun -
~~~ • . komitesi relsl Hoovre Finlfmdlyaya Reisi - denberi takib ediyorum. Bekarlar anke-

M1s1r Veliahdinin 
K1z1laya teberrUD 

Ankara 19 (A.A.) - Mısır Veliabdi Prena 
Mehme:1 AU, Türkiye Cümhuriyet1 Kahlı-e 

elça!~l vasıta.slle Türklle Kızılay Cemlyetl 
umvm! merkezine 500 Inglllz llrası teberrll 
buyurmuşlardır. Bu asil ve iruant teberrüden 
pe'c mütehassls olan Kızılay Cemlyetl Ka -
hlre elçUiğl vasıtasile samtml şükranlarını 
aıtes Prense arzetml.ştir. ~~ ar Finle ri çevıremedıler cümhuruna 100 bin dolar göndermiştir Bu y • • 

1 ~ 0~%ı . pua komıtenin teşkU edlldl~ı Ilk hafta Için. Berlin 19 (A.A.) - D. N. B. AJaruı bildi - t ı ı de oldugu gıbı, kadın arın bu rlefa <.la 
~~an tn 19 {A.A.) - Fln - L~veç hudu - de toplıınmıştır riyor: . cür'etle işe karışmalarını hayretle karşı- B 1 d" · ı " A et ayrtlm•yacak 
ıa.lle~a. Relen haberlere göre Sovyet kıtaa - . . Alman hava ordusu, Fransız ve Ing1llz a. ladım Zira bu bahiste on'ara düien ye- 8 8 aye 1 8 YlıaY 
~~l)a tno ınıntakasını müdafaa eden Fin. Stokholm 19 (A. A.l -FinlAndiya !çın top- razls' üzer!nde muvaffakiyetil lı:efif uçuşlan • ' . - .. 8 (AA ı 7 t 'hl' So 
""teı.. kuvvetıerlnl çevirmek hususundakl lana n hne yekün u 3 buçuk milyon krona oa · · 1 İngııtz arazls1 üzerinde cenubda gane vazıfe susmaktır. Çunku ]~adın, bu Ankara ı · . ) - arı ı n 

"" --etıt ı lll? olm "'t yapmış .ır. d"d k d' · ·· t k h " b'r Posta ve Yenı' Sabah gazetelerinde İs-~ cııı h t nde muvaffak ala ma mışlardır. "' t.., ur. Port.o;ınonth'dan, uzak flmalde Shetland a. va ı e en ın ı mazur gos ercce ıç ' 
~ (ij~~ek:etıer esnasında Sovyet kıtaatı, - dalarına kadar uçulmuştur. Alman tayya - mazerete sahib bulunmuyor. İyi k::dın ko tanbul teşkilat kanununun değiştirile-

~\ ~~; FıniA.ndlya müfrezelerini taklb A lman ; Jt f l!CBd relerl, inı;Ulz harb gemllerine bombalar at - casını evine bağlar. Onun kötü kadınlarla Ci'ğine ve belediye ile vilayetin tefrik 
l' Veç hududunu lhlfll etmişlerdir. mış1ar ve mltralyözıe:le !lteş açmışlardır. düşüp kalkmasının. içkiye altşmasının ve edilccP.ihne dair olan haberlerin asılsı:ı 

lt~ı. ttyyüd ehr iyen bi r haber N az truıa vas i Son verilen rapora gore, Ingl.~iz bahriyesi- parasını oraya buraya sarfetmesinin önü- oldug~u~u beyana Anadolu Ajansı me-
~.· "~~1ntı ı .. ne mensub süratll 4 vapurla nobetçl gemı - . . . . d 

1 
b 1 k'k . ~ Ola 9 (AA) - Henüz teeyyud etme S a la .. hı·yet vrrll'""i b t tml b ı b t ne geçebılır. Bızım ka ın ar u 18 ı atı zundur . 

• --.ıt ll h b · · {~ ıere bombalar lsa e e ş ve un ar a - . ~~~~==============-'t ~~~n~ eriere göre Sovyetler, §Imal mıştır. Üç vapur clddl surette hasara u~ra _ bilirler mi? Bilseler de tatbık eJuler mi? ::: 
~ı e\: lta:ı:akl Uerl iharekttJerlııe devam Bern, 19 (A.A.) - Maresai Göring'in mıştır. Yangın, koyu blr duman ve gözlerle Manasız ve kötü bir inadiarı vardır. lerine giderken ayak!.arı geri geri gider . 
tıı.~ıtın.stahk ıno yakintnd~ F1nlfindlyanın rivasetindeki Alman müd.ıfaa konsevi, görülür bir hasar, zayiatın a~r oldu~unu Kendi'erini bulunmaz bir Hind kumaşı Bunun sebebi? .. Kim bilir karısı evde na 

n.. em hatlarını ynrmışlar ve ce. Alman ekonomi nazırı Funk'a tam se1fi - .. 1 B t ı d . . . . · h dd 'ni bilmez bir kadındır A 
l.." ı ,-:•ı kllorn t d k.' H k gosternıekted r. a an vapur ar arasın a sanırlar. Sinir lerı, kaprıslPrı, scbebsız şırret, ne a ı . -
:'tl, "\aab e re mesafe c an er en - hiyet verrnek surE>ti'e, kredi işlerini ala- Serl'nlty ve Pearl gemileri vardır. • . v• damcağızın başının etini yer. K.1dınlar a-'~ ıı rı ,n a~ına vnrm•~lardır. n uc bıvvet - kadar eden hususlar için ~ayri mahdud kıskançlıkları ve zaflarıle erkegı eve 

~'ı .. ~.~~ y t • .. k cı'zlerini bilmcli, kabnhatlerini idrak et.-._1 e!ıı r c ınl.ş kllomrtre- tulü"lde Norveç sıkı bir dikdatörlük ihdas etmiştir. T k • b ı • N k bağlamak şöyle dursun, büsbütun uza -
~ttl\ı~le~~~nlnde Flnlıindlya nrazlshıi Iş. Doktor Funk'a verilen vasi salfıhiyet iir ta e ~ ert evyor ta laştırırlar. Ben akşam olacak ta, eve dön- melidirler. Yuvayı yık.makta kadın dal. 

"rı. 1rı7r . Südct şark piyasalarına ve Polanyanın Nevyork 19 (A.A.) - Nea Hellas va - rneğe meobur kalaca~ım, diye. ~~düzün ma suçludur. Bu suçu kendi kendilerine 
"terc:ı bın esir v~ ölü işgal edilen kısırnlarına da şamil olup purile hareket etmiş olan türk t alebele- uzamasım istiyen arkadaşlar bılırım. Ev- tahlil etseler daha iyi olmaz mı? 

arn 19 (A.A.> _ FinUmdlyadan a- 1940 senesine kadar mer 'idir. leri buraya varmışlardır. 
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emlekettekt ;htiyaç nisbetinde her cins ilaç 
ithali normal şartlar dahilinde temin edilece 

SON POSTA 

ırs ... cwı.ı~~t ...... IQı 
va aları oluyor 

Sarıyer ka~ dahilinde son hafta zar- da a 1 a 1 
1 •• • • • • • fında hemen her gece bir cv vcy.a crJk-

Avrupada ba:rb .başlamadan .evvel Al- 1 sım mustahznnlar.m yerıne fUndilık yerlı k~ .... 1 a.kt d P 
1
. . ka ,. Af f .. il(' 

nıanyadan .getirilen bazı naçıann mevcu- terkibıe.rıe yapılan jlfıçıar iliame edil- an so,wım a ır. o ısın tl araştır- r.odit adındaki eserin Edebiyat Fakültesi pro e~ 
au bittiğinden veya bitmek üzere bulun- miştir. malanna ve p~su kurmalanna rağmen lerine sorulmak suretile müstahcoen olup olmadığınııı 
duğundan memleketin her yerinde bır i- ingiltere, Amerika, Fransa ıve Rusya- her gece arr: bır semtte ~kua ~ grlen bu 
laç buhranı görülmeğe b~a:mıştır. dan getiı:i!me.si ınuı•afık görülen ilaçla- hırsızlık vakaları gayet curetkarane "9a- aniaşılmasına karar verildi 

Doktorlar.ca kıyınetleri mücerreb ıilaç- rm ithal müsaadeleri Sıhhat VekMetinoe pı~ktadır. . " 

iar reçetelerinde tavsiye edi1digi halde verilecektir. Tik gece Yenimahallede tE.>rzi Pandcli- Malatya meb'usu muharrir Nasuhij Asliye 7 inci ceza mahkemesine l· ~ 
bunların cezancierde ve ecza depoların- İ.thal müsaadesi lsten€11 müstahzarla- nin terzi dükkanına giren hırsızlar üç Baydar tanıfından dilimize ~en ve !kal eden bu davaya, ;mahlreıne ~aJollll 
da mevcud olmayş mü§k:U hir vaziyet c.ın listesi tesbit -edilmiş, ecza depoları yüz lira kıymetinde kuınaş çal:ı.ı-ak sıva§- son günlerde kitab ıha!inde nEŞ"Olunan dOlduran şair, muharrir ve edebiyat ) 
yaratmıştır. tarafından Sıhhat Vekaletine gönderil- ~lardır. Er.tesi .sabah dükkanını .açmak Pierre LouiBe'in meşhur eserl cA:frodib raklılarlle, gazeteciler-den mürekJte'b ~ · 

.şehrimizdeki ıbüyük ecza depoları miştir. üzere gelen terzi Pande1i dükkan ke- müddeiumumilikçe toplattırılmı~tı. Eser, kalabalık Jhumrunda dün başıanıııııı; J' 

memleketin mu'htelif yerlerinden yapı1- Eczaneler umumi müfettişi İsmail penklerinin 'kırılımş olduğunu görmü_§, müstehcen JıB.Örüle.rek kitabı neşreden T-esbiti cüviyet yapıldıktan saııf~ı;e
makta olan siparişleri kabul edemcmek- Hakkı hu maksadla ecza .:Jepolarile ayn ıçcriye girince de hadiseye ınuttali ol- Semih Lutfi ve ta-beden Kenan ibasımevi kunan iddianaınede cAfrodib jn :ıJl.1l rı ' 

tedirler. ayrı temas etmiş, r.i_yadesile ihtiy:aç gös- muştur. Terzi P.andclinin ali k kanı :polis sahibi Kenan Dinçman haklannda da j meye düşmesi sebebleri, hülfısate~/ d·ıl 
İlaç bulıranının baş göstermesi üzerine terilen iHiçlar hakkında izahat .almıştır. noktasının karşı.sınd.adır. dava ikame edilmişti. anıatılmı§tır; Devaım 9 uncu p 
S~~w~~~ M~ven~ V~M~S~~V~~~~~~~~lcl~k ~~p~wba~~~m~kv~~~~=~~~=~==~===============~ 
derhal harekete geçmiş ceza depolannın üzere bir büro ihdas .olunmu§iur. Büro, ı sı Sanyer çarşısında tütüncü Mustafanın ÇE Ş Sinemasında 
ilıtiyaçlannı tesbit ctmeğe bS§lamıştır. memleketteki ihUya~ nisbetinde her dükkanında olmuştur. Tütünd .Mustafa 
Vekruet .ilaç ilıtiyacını kar.şılamak üzere cins ilaç ithalini normal §artlar dahilinde dükkfmının üstünde ailesile beraber yat
müstııhzarların İngiltere, Fransa ve A- temine çalışacaktır. Sıhhat Ve.kaleti, Ti- maktadır. Hrrs.ı2Iar gece "Sabalıa kadar 
merikadan eelbine lbaşlıy:a.calr., bir kısım caret V:ekAleti ile daimi .bir temas hlılın- gelip geçenlere aldınnadan dükkana cad
ilaçl -da Rusyaya sipariş edilecektir. ~c ıbu!u.nacak, ecza ,depoları <tarafından deden gene 'kepenkJeri kırmak suretile 
Gelecek ilaçların hususiyetlcri. c~a tle- ~ngilt~e_. ~ Fran~. ve .~erika~~n ithali girmişlt>r, !kasada ne buldurorsa a1ıp git

Telefon: 22513 
Bugiln matinelerden itibaren 

Sinemacılık aleminin en büytlk dehası : RejisOr 

poları tarafından doktorlara bfıdırflcrck ıstenen ılaçlar ıçın dovız temmme çalı- mişlerdir. 

:tevsik inlkanlan .elde edil9Cektir. Bir kı- şacakiır. Üçüncü akşam, .tJalyancı Ömer Ağata-

/n hisariarda: 

• 
ı u nın dere boyundaki evj soy.ulmuştur., 

Bırsız'ar, evin kapısını zorlamale surctile 

· • · · • 1 k tl • Kömür satıc yerleri tesl:it edildi açmışlar, ev.de ne buldularsa götürmüş- RONALD COLMAN,ın en büyük san'at amdesi ..• Insan -zektsıo~~ Birıncı ne:vJ sıgara arın pa e erl :ıt • •• ~ • • • f ıerı" 
. . . . . ta k Sömikok ve Karabük koku huhranını lerdır. Omer Ağatan hadı-=enın ırukua eri,emiyeceği bir mevzu... Tibet'in esrartarla örtülü ~ sane Bırıncı nevı sıgaralarm çan şe - ld"ği tad ld w :1-n ·ı · · Elh 1 ·ı ı k b. h ·1 h · ··k k önlemek için kazalarda .açılacak şubele- ge ı gece mu ı .o ugn \•eçuı e tıı esı 1 ıçyüzü... ası mı yon u ır fB eser..aer şa eserı. 

linde kutularda satilmayıp yu se ne- . . . . . .. ile !beraber evde ..,-,rt...,,c.o+ır t A kn.ı lll k k · ti •n t d rutın 
. . 1 .b. kapaklı kutular için _ rm yerlerı tesbü edilmiştir. Kadıkoy, "~~·~· · t .Aynca; ıner.ı ·oua a a ·ı oruuıa cemıyo &.ara m an 

vıd sıgatrla ar gı \ 1..:-- lar' İdaresince Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Eminönü ve Diğer hırsızlık ,.ak'ası dördüncü gec.e.f madlll~·a luizHnan v 

k ·ıd·-· b ka n !stanbul- ~taşta a aca 'iwou er ayma aın 1 uyu e e emniyet amrr ı ı ınannın / 
arar b~~~ı ılbgı ~e du_ rar1: d r: Çan ta.r.aünd~ Fındıklı, Unkaparu ve Yeni- sırasındaki tütüncü dükkiınmds vukna V e sa ımasına ;ınlllb<1r B.,...;ı, çı1 k ... J-el k k lar B"" ""kd red · • · '"ğ" b" s o ç o U 

da tat 11\ıne aşıan ıgı ma um u . k d ı k b 1 Bel di k ı . ı· B"" .. kd . dd . 1 
ta .:ek1ir.deki paketierin An'kar:a. piya- ati~fiı" at ~~ır~cda ş~d e eredil e ky: oope- gk~ bmışd~:k· k~uy:u ere pıhyasatlca . esmhde- h'ssi 

:ı k d 1 11 • ra S.t•cllln nn J are ece Ur. ı u u ana gene me. arC' e gıren ır- İLK UY ANIŞ filminde çok beğenifen jACKIE COOPER'in, 1 
sasından da ·al ırı masına .r.arar ve - - 1 d""kk" d buldukl 

1 
·ı d k fi 

. .. . .~ 1 . . ~zar u·~a a~ıa~ W·:::::::~i~ç:U:m:a:1~a:y~n;t~z;a;m:a:n:a~a;h;1:i:i~·:~:·~===~~ı rılmışhr. Memlekehn dıge~ yer eı:~- Üç arahacı bir arl'l acıyı ynraladılar mi§lerdir. 
de kaldırılması için de tetkikata gırı- · · ı · 1 

. . Şehremınınde brahımcav.u§ mahalle- Hırsız, ık hfıdiscluinin tekerrür ıetme- • YD U 
şılmiştır. . .sinde ~ıukçımekteb çıkmazı sokağında 1 

si, halkı tcH1şa dü~rmüştür. Diikktm ve Z Q R K/ HA 
İstibbaratımıza. naza:an kapa~lı ~a: otur.an arahacı Zakir, Zeyrck <:addesinde j binalara ön cephclerinden giren hırsız

ketler çanta Ş€klıode.kl paket1er gıbı bir konata eşya .ta~ta iken Cemal, larm bu kadar meharetle i§ .görmelcrine ·1 

makinede yapılmayıp elde doldurol - Bahri ve Yasin adında üç .arabacının te- ı kimsenin aklı ermemcktc hE"rkı>s bu 1 
d uğundan bu paketierin teıbdilinde ba cavüzüne maruz kalmıştır. Mütecavizler .. .-ı.. hı . ' ,_ 

1 
al, 

ik ··..ıı..-ı·t t d""f . . . . . · cureJ.Aarane rsız ann va~a nnm arını zı esaslı teknı mu-t ... u a a esa u e - Zakırı bır hayli dövdükten sonra, bıçak- .: b -'ıkl bekl kt dir 
- ·· k ~a ırsıLJ. a erne e • dilmcktroir. Birinci nevi, sürumu ço la da başından atır -rurette ynralamış-

<>lan sigara nevilerinden biri <>lduğu i- ıardır. · Kızii ~Y Balosu 
,.In paketierne işinin ma"kine ile yapıl- y q L~d· esi · b" · 1 · 
:ır araıama ımı ıs nın ır ış mesc esın- ~·ı Refik Sa d • tikselı: 
mayıp elde yapılması geniş paketleme Sayın Başve ı Y nm m "!! 

den çıktığı tahk.ikat son.unda a
1 
nla~ılmış-

1 
himayelerinde Beyo!;ltı kazası Kızılay {Ube-

:ıalonlarına ihtıyaç göstermekte ve bu tır. Cemal, Bnhn ve Yasın hak arında ta-, slnln 23/Kfınunuevvel!lD39 cumartesi ak • 

Hiç göremiyen v'"' çok gUldtırEm Komik MALETPin 'I nrkçe sözlU 
taktitli ve en e~leııceli Filmi 

ÖNÜMÜZDEKi CUMA MA TİNELERDEN iTiBAREN 

T A 
Bubr1ln ve Yurın 

1- Pastırm cıyan ve 
1'0rkçe sOzin ve ŞnrJnlı 

2 - D IZ KlZI 
.am~liye daha fazla 'vaKit a1maktadır. kibata ba§lanmıştır. şamı ·rokatUyan salonlarında. tertıp etti~ 

Halkın kapaklı kutuları sarahaten ter-~~ b~Ea~lo~m:e~\·s:lm:ln~en~g~ü:ze~l~b~al~os;u~o~la~ca~k~tı~r.~~~~~~===~~==:;~;;~~:;;::;;;;i~;i~==--
clh ettiğini gören İnhisarlar İdaresiinn Se hi r haberleri m. z burada ~ 
bu tekni'k güçlüklere rağmen çanta ku b'" f' d" 9 f b k f Şehrimizde yeni k hkeha tufanı dalg-alanacak ••• 

!ki BUyOk Film blrl1en 

iuları piyasadan kaldınnağa çalı§tığı 1 me l, uncu say aya a lfliZ. Bütün dünyanın en meşhur 3 komiği 
nK'mnııniyeUe örülnf_ktedlr. ~~ A .... ·-·····-···-· ... ···---········ ··--........ --··········· ..... -...................................................... . 8 Kadııılnrın en çok beg"endiı!i ve 

Çarşıkapı - Şehzadebaşı Şı.ırıtıla.r Krell E . ... 

ARS-

20 nci 
as rm 
Haşmet 
ve aza

rnet ş~he
serl 

BU 
Gü 

METRO .JURNAL en son 
Harb hnvaclisleri. 

Seans tmatleri : 
FERAHDA : 11 • 1 - 3- 5 ~ 7 ve 9 da 
AZA!\DA : 10.30 - 12.30 - 2.80 -

~.30 · 6.30 - 8.4'l da 

en çok muv.ııffıtk oldu~u tilm 

iBaştanbaşa şnrkı; nıusiki dans 

ve Aıik fUmi 

Bu hafta 

- YARIN AKSAM • 
A. R A V SinemasıPdı 1 

komik e~lenceli ve kabkahalı 1 

• . s . y ttt· 

...... ,.!:~k~~--~~~ .. ~-F~'!!ln~~ ~~~!w~~~!.~!~~.~~ 
---------- ~ 

&~~~~~1:1~., BÜYÜK HAFTA: 

, 

Türk Mil etinin her Şubedeki San'atkarları! San'at münekkitleri 1 Müne~verler 1 
Muharrirler! Tiyatro ve Sinema merakhs1 Yurttaşlarimiz 1 ••• 

1 
Sizleri Türk film San'abnın 

filimciliğinde 

e 
ilk beynelmilel Şaheseri olduğundan riyasız ittifak olunan dünYS. 
Mitli kabiliyetimizin alnımızı ağartan ilk eseri. 

Filmini büyük iftiharlarla görrneğe davet ederiz. 
BOVOK ILLI HAFTA BUGÜNDEN ITIBAREN BA LADI. 

Mümessilleri-: HAZIM - FERIHA TEVF K - VASF - HAL DE - MAHMUD - ŞEVK YE - NECLA • SUA VI 



Finlôndiya 
• ar y 

imk O y 
..... __ .............. ...---............ Y A Z A N .......................................... - .. . 
l Emekli general B. Emir Er kileta 
1 "Son Posta, nan askeri muharriri ~ '.......................... ...._ ..... ..._.... ................. -.................... . 

t'~nlcindiya _ Rusya harbinden ilk haleiki 'l"esim: Rerimde, Finlandi!tah askc:teri "Man~rheim. ~t~~ do§ru ilerlerken 
90tityorsunuz. Sırt~rında Jrukutatalt go cu.klar, ellerinde de icabında karları ku rcyebılmek ıçın kurekler var. Manner-

Jıeim hattı, Finlandiyanın hudud istihkamlan dır. 

~ üyük ölçüde motörlü hava \'e liğleri Ye gerek bitaraf müşahidler ve Sovyet Rus ordusunda en çok göze 
~ ka k tıerine malik olan muhabirler bu bölgedeki muharebcle • çarpan şeyler uçak, tank ve kamyon 
Ot-rJuıa .:a_a uvv~ ·ım . .. rin henüz hududun ancak 25 : 50 ki - gibi modern vasıtalardır. 
~Un Ir, rşıla~m a çevrı esı mum- lometre mesafelerindeki Suamus Sal- Tank r.:dedinin beş altı bin, belki de 
. o ınıyan mustahkem hat ve mev - - · · · B ı -
~~~ b 1 k d . ld mi ve Kusamo gibi kasabalar etrafın- fazla oldugu bılınıyor. un arın çogu 
ı._ u unr.ıa'<iı ça, a1ma yı ırun .v. . 1 d b" h k d h f'f b" h ·ı h f za '«ttbi . . . A d" d · da cereyan · ettıgını ve bura ar a ır er ne a ar a ı ır zır ı e mu a a 
l.ado Ya~~?ılırl:r· A Fı~lan k1?~ a. gerçı gün Ruslar tarafından zaptolunaıbilen edilmi~se de vasıfları fena görünmü • 
Gırıctagk~ bgolıle Fınla~dıyhka or be~ı ahr~t- Finlerin bir mukabil taarruzile geri yor. Bu külliyetli motörlü haJib vası -
•. ı erzahta musta em ır a. • . • . .. f d 

1 
· tl b " ·b· · b .. u vard•r H 1 . k" bir yerin ertesı bır ıkı gun zar ın a ta arı umumıye e ırı ırıne enzer ., 

istik~-ve. bu sebeble bW:?dat:ıl ~ı sını ı alındığını ve bu meyanda Ruslara çok ret~ e teskilatlandırılmış değillerdir. U-
"' .... ,ıetınde yıldınm sura ı e ı er e - . . · . dd 
··ı~k k b' v. • B d k k şiddctlı ve kanlı serı baskın darbelen mumıyetle şunlar mevcu ur: 
~l]tkh a .~1 de~ıldir. ura ak anc~t a.r- vurulmakta olduğunu haber veriyor- 1) B;r miktar moto mekanize korlar 
için ' s~rek!ı ve daha ço mu .earıız lar. vardır. Bunlar hem (Cheni11es) tırtıllı 
ttıak ~y~~tl~ mevzi muharebelerı yap. Rusl:ırın çok uçak, tank ve motörlü ve hem de tekerlekli motörlü vasıta -

};'ak a !ldır. .. .. . vasıtalıtrı olduğu daima yazılır ve işi- lardan terekküb ederler. Bu korlar ga. 
~<!tıi . at Ladoga golund en şımal buz tilir. Bu sebeble asıl seri ve yıldırım- liba 3 : 6 kadardır. Her yerinde bir 
~lls ~ın~ kadar olan l200 kilo~etrelik vari darbeleri onların vurması lazım- tank livası, bindirilmiş kıt'alar, kam -
~Ud F'ın hududu açıktır. Yanı bura~a ken bilakis Finlerin çok müteharrik yona irkab edilmiş piyade taburları 
ilai;dn ka.pıyacak boylu boyuna bır ve muvaffak!yetli bir müdafaa siste - veya top bataryaları, traktörle çekilen 
lar, ~i tah~ım~t yoktur. O h~·ld: Rus= mine şah id oluyoruz. Bunlar tefevvuk topçu vev~ sair kıt'alar va:.dır .. 
Ça~ ~lennkıne sayıca çok ustun u temin ı:ıdemedikleri yeyleri bizzaTur 2) Takrıba 20 kadar m ustakıl mo-
~lths fılolan ve müteaddid zırhlı ve bırakt-yJJrlar ve Ruslar burasını i~gal to mek~nize lh·alar. 
ta\' l?. rnotörlü fırkalarile buradan or. ediyorlar. Fakat Finler, Ruslan zap - 3) Müstakil tank alay ve taburlan 
ta~e cenubi Finlandiyaya hava ve ka: tettikleri mevkide gafil avlıyarak ba·- 4) Nihayet piyade ve süvari fırka-
1'i111~ ~~ldırarak berzaht~ ve cenubı sıyorlar ve mevkii geri alıyorlar; üste- larına ilhak <:"dilmiş makineleştirilm~ 
l'an v:dıya~a bulunan ~~ ar~u1armı lik birkaç Rus ·bölük veya taburunu birlikler. 
~ tn gerllerden vurabılırlerdı ve bu da tırtıkhyorlar. İşte üç haftadır Fin- Bunların kıymetleri ve nasıl kullanı. 
labi!~~~.amatın d.aha başlangıcı;ıda ~- ler, Rusların binlerce uçak ve tankı ol- 1arakları hakkında birsey bilinmiyar -
l'ill1 ii ı. Fakat Fı_n - Rus har~ı baş.ı- masına rağmen, vatanlarını bu minval du. Fakat Rus - Fin harbinde bunla • 
benıe ç h~rta oldugu halde henuz buna üzPre 'knrış karış müdafaaya muvaffak rın 1200 kilometrelik çok geniş ve da-

/iıı: bırşey yoktur. . . olmuşlardır; fakat bunun böylece da- imi tahk;matsız bir cephed~, ço~ za-
'tiJlc· anlar Leh ordusunu harbın bı- ha nekadar sürebileceiH bilinmez. Fin- vıf Fin kuvvetlerine karşı bıle. şımdi
tas; 

1 hııftasında mağlub ve üçüncü haf !ere bol silah, cephane. ucak ve tank ve kadar ehemmi~·etli sayılacak hiç -
ttıı ~:~ .i~h~ etmişlerdi. Rusl~r da. res verildiiii takrl;rde ilanihaye mukave - bir ınuv:ıffnkivet temin . etmedikten 
bı.ıcı lıglerınde cUhtua:. bolgesınde mE>t~ kadir olduklarını umanlar çok - baska yüzden fazlasının Fınler tara -
~!Id Uddan 132 veya daha bilmem ne tur. Her iki muharib tarafı vakından fından y:ı ii!tinam veva tahrib edi1me
l'or~r kilometre ilerledikleri bildiri - bilen ve tanıvanlar elinde silahı olan si dikkati ehemmiyetle çekmekte Ye 
t-ar ::a da bu, ne Fi.~ ve ne de bi~- bir Fin!ive on Rusun dahi ralebe ede - bunları kullananların. k1favc~zliğinıe 
<le t -.rnleketler teblıg ve haberlerın- mivece·'ini iddia edivorlar. Bunun bir karar ve kanaat verdırmektedır. 
ltii e~ıd olunmamaktadır. Uhtua mev- sebebi şüphe vok iki "tarafın insan mal- Gere! sehir ve kasa•balar gibi göl ve 
~ ;:aı ~uz. denizinin. Finlan?iyaya zernesi ve bu" malzemenin ruh ve ma- ormanlıklar dahi tankın ve umumiy~t: 
~li oı ın bır lımanı ve bır askerı mev- neviyatı arasında büyük farklar oluşu- le motörlü vasrtaların hareketlerını 
~:rıub~~ Murmansk'ın ... ~ 1 ~ ki~omelre du,·. mii~külleştirir. Fakat çok bol mikt~r
hılitıd .. da ve Kunto golunun şımal sa- Rus harbinin l!idiş ve istikba - larda olan Rus tankları ve Rus motor
dı.ı~u - olup aniasılan burası Rus or - un: anlamak icin Rus ordusunu bil - Jü ve m?kineleştirilmiş birli'kleri eğer 
fn~itı~~ ~rtn Finlandiyacia Botni kör- rnek lazımdır; fakat bu orduyu bizzat bir sevk ve idare \·e iyi bir personel e
ları a ~- Şırnaline doğru yapılma-kta o- Ruc:larrl;n ba"-ka ivice bilen \·oktu:: linde olsaydı FinUmdiyada dahi, meb
(:ditıiJ8"'~ri harPkat için askeri bir üs cünkü Ruc:va lf;bi Rus ordusu da her ıul göl ve ormanlara bir avuç dolusu 
'te ~a ~~Ştir. Uhtua'nın 75 : 80 kilomet. türlü ec:aslı te+kiklere kanalıd:r. Ce • Finlinin bütün meharet ve kahraman
<lurı1 t ınde bashvan Rus - Fin hudu- mivcli Akvamın vıllıi!ı dahi Ru<:\·ada lıklarına rağnıen, çoktan bir yıldırım 
l'ılQvıt~~ 'Botni körfezi salıilindeki Oulu barış uımanı m~"v~ud bü\·ük birlil{]p - h:ı.-binin. memleketi, ve müdafaa kuv. 
~r y
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n.e kadar olan Finlandiyanın rinin ~avısım •bild!rmP.mPHPdir. Bu \'•"'t leriini n~hayet ka~ıp kavurduğunu 

a~~r~ll zaten cem'an 200 kilometre sebeblerle Rnc; ordusu hakknda tPrn~- esefle Rörecektik, 
e:deki ~Rus tebliğine göre, bu böl - şuh eden bütün malumat tnhminler - Rus uçak kuvveti de sa:v.ıca pek e.-
~Utıii 1 3 us . kuvvetlerinin daha Pazar den ihcırettir. hemmivetlidir. Bunların bırkaç bın 
~ı hi 

2 kı.lometre ilerlemiş oldukla- Onun hazerde 100 tümeni ol mat~ !!e- olduğu ve pilotların da az idmanlı bu-
ll'ılan~· hakıkat olarak kabul eder~k rektir. Rusvada henOz umumi sefP'"ber lunmadı~Iarı umumiyetJc sanılıyordu. 

~t't·~ ,,~1Yanın ikiye bölünmesi nçiln lik de yapıl:rıı5i deı!ildir. Almam·anın Gbne d~ öv1e olmak g~rekt:ir. Fakat 
~iJl kat; a~c~k daha birkaç kilometre- Çeko-~lovakvavı iseal hadisPlP.ri"'dl?n burı::ı ve Fin w·ak miidnfaa topçuını -
b'lllcJı~1 

1 gıbı pek ehemmiyetsiz bir iş biri kısmi seferberliklf:'r va~•~ilı TI"a - nun pek az olmasına ral!rnen ıskat c -
U\i "g~ hül{~e~mek iktıza eder. Hal- lur.ıdur. Fnkai biivük birlilrler sav:c:;ı- .4il.-n Hu<; ıı"'"ld::ırımn savı<;l ppl{ hz -

ek Fınlandiyanın resmi teb - nın artmadığı .zannolunuyor. (Drı•arnı !J u.ncıı sqlfC'iuı) 

1 t: ac!iseler Karşı&ında 1 

yrllmam, vazgeçmem 
F il.anca gazetede filan muhar • -Bu böyledir. çünkü şu hata· olmuş 

tur. Tashih edilecektir. rır: ··• 
Hatta bu ta\·zih vadesiz sened gibi 

Falanca: gazetede falan muhnrrir: müddet tayin edilmeden yapılsaydı bi
Velhasıl bütün gazetelerdeki filan 

le nihayet birkaç ay için: 
ve falan muhaı rirler: Ayni mevzuu - Bir hata olmuş, ta'Shih edilecek! 
te

1
:rar tekrar yazdılar. . le avunurduk. Ve pırıncin taşını. 
cAn1~ara Radyosunun sec;;i Paris rad- daha doğrusu birbirine karışmış yağ. 

yosile ka'rışıyor. A."lkarayı dinlerken la balı ayırmak külfetini üzerimize a
Parisi işitiyoruz. Ve ba7.an öyle olu - lır.. Gene Ankarayı dinlerneğe gayret 
vor kl, Ankara zavıfladıkça zayıilıyor, ederdik . 
Paris kuvvetlendikçe kuvvelleniyor. Fakat bu tavzih de neşredilınedi . 
Paris Ankaradan daha V3~ıh işitili - Anktıra radyosu alahalihi Paris radyo-
yor.:. sile kö:-dü~üm bir halde neşriyatına 

Filarıca gazetede falan muharrir: devam eder. 
Fal5nca gazetede falan muharrir: Günün birinde Ankara radyosu neş-
Vclhasıl bütün gaızetelerdeki filan riv~tıııın Paris radyosile karısmadığı. 

ve falan muharrirler ayni suali sordu. nı rrörc>cek miyiz bilmem? Görürsek 
lar: hf'ı·h ... lr!e radyodan ilk duyacağım1z 

- Bu hep böyle mi devam edecek? c:-ıTkı ~u olacaktır: 
«Avrılmam vazgecmem, ben ayrılma

Muharrirler, tekzibe tavzihe alışıktı dı"' fl>lekler ayırdı» 
lar: Ci'inl{ü fetekler avırmazsa, bizim An 

- I~ayı:. si~in iddianız d~ğru değ 1' j kar? nıdvosunu idare edenler, "Pa:is 
Denile'bılırdı. Faka~ bu oyle kulak radvosundan avrılmak, vazgeçmek m -

duyan bir hakikatti ki bu tarzda tek - vetinde değildirler. 
zibe im'k~ bulunamazdı. Fakat tavzi- /1 ~ /1 L 
he ihtiyaç vardı: ' J ,r,ne~ d-l-u .i(a~i 

r u id~n!z ? _ı 
l{aç çoctgu var? En tehlike'l hayvan hangisidir? 

Arabistanda se- Hindistanda ya 
yahat eden bir pılan bir istatisti -
seyyah bir gün ğe göre insan için 
bir Araba kaç ço. en tehlikeli hay • 
cuğu olduğunu vanın yılan ol -
sormu§, Arab ce - duftu anlaşılmış -
vab vermiş: tır. Hayvanlar ta. 

_ Çocuklarımın adedine üç, kısmet rafından öldürü -

ilave cd~r ve yekıinu ikiye taksim eder. len 26.000 şahıs üzerinde yapıJan he-
. kl Tırnın adedinden bir misli sablara .göre bunlardan 23,000 i yılan -

senız çocu a f d"~ 
1 

• ·ı k 
ıd -.l • • lar tara ından, ıger en sıra· ı e np-fazla bir rakam e e t.:uersınız. 

h d.. d A b çocu lan1ar, sırtlanlar tarafından öldlirül-Seyya u~une ursun; ra ın - .. . 
. .. k"" .. d"'' muşlerdır. ğu bir tanedır. Çun ·u uç zam e ı.ıırse 

dört eder. Yarısı ikidir. Birden bir mis

li fozl:ı olduğu için çocuğunun bir oldu. 

ğu anlaşılır. 

* 
Yeni lo!'.omotifler 

Son model lo -
komotifler hiç 
tamir edilmeden, ve hiç bir çıvısı 

de&riştirHmcden 105.000 kilometre me
safe l;ateder. 

* Sekiz saatte 2.000.000 vuruş 

* 
Havadis mi relc'a11 mı? 

Amerikada, gazete havadisleri ara

sında bir hastalığa aid bir ilaç rek -

lfunı yazılmış. İlacı alan ve kullanan 

bir hasta ilacın tesir etmediğini gö -

rüncc gazeteyi dava etmiş, ilaç mas • 

rafından ayrı aldatılmış olduğu için 

manevi zarar da taleb etmiştir. Gaze

te bunun reklam olduğunu iddia etmiş 

Amerikalı pi - l se de, reklam veyahud havadis tar-
yanist Harry bir ~ zında yazılmış olduğunu tetkik için se 
bahis üzerine pi - çilen ehli hibre reklamın havadis ol-
vanonun tuslarına hiç fasıla ver - . 
~ "k" ~.1 d f t Ik. • duğu neticesine varmışlar ve gazete ı. rnede:-ı ı ı m1 yon e a vurmuş ur. ı · . . . .. • 
milyon defa tuşlara dokunma~ için ge- daresı zararı manevıyı odernege mah-
çen zaman sekiz saat yirmi dakikad!r. kum edilmiştir. .............................................................. _. ............................................................ .. 

Bu nıesele nasıl 
ı:atledifehtlir ? 

Bir genç kız. müstaar adı ile Bayan 
Ayşe anlatıyor: 

- Nişanlandık, evlencccktik. Fakat 
babam nişanhmın ailesinde irsen in
tikal edebilecek bir hastalık keşfetti, 
c:ok titizdir. Vakıa ben büyük dededen 
başlıyarak oğlu ortada bıraktıktan 
sonra toruna intikaL edebilecek bir dc
liliğin mevcud olabilece~ine inanmı
yorum, fakat nişanlıma da fazla b~t!lı 
df'ğihlim avrılmava muvafakat ettım. 
Yalnız nisan törenini ~Jrült:i. ile tes'id 
etmiştik. şimdi aynlışı eşe dosta han
gi sebebi bahane ederek ılan etmeli?• 

* - Okuyucumun şüphe izhar etme ~ 
sine rağmen zincirin bazı halkalarınn 
jlişmeyi unutarka dededen toruna in
tikal t•den delilik mevcuddur, Osman
lı hanedamnın son 400 sene içinde ge
lip geçmiş olan büttün mümessillc -
rini hatırlayımz, içlerinde üç beş de -
ğil, düzüne ilP. nürnune bulur .un.uz, e
sa.sen madl'ınki arada lnıvvetlı bır ba~ 
da yoktu, genç kızın bu izdivaçtan vaz 
gecmcsi isabet olmuştur. 

Hadisenin iHi.nı için bulunacak ba • 
hanE>ye gelince: 

- Tehlikeyi şahsan atıatmış olma -
nız kafi değil, bütün muhiti ikaz et -
meniz icab eder, kanutini ızhar ede
bilecek olanlar vardır, fakat ben ha -
discye esas teşkil eden buluşun saklan
masının bir vazife olaca~ına kaniim. 
Belki aldanrnış. belki yanılmışsınız, 
fakat mademki içinize b;r şüphe düş-
müş, kararınızı tatbik ediniz, başka · 
larını da zehirlernekten ~ekinmek şar
tile. 

Bahaneyi bulmak güç değildir, her 
hangi bir münakac:a, hatta kavga. hatta 
menfaat ayrılığı herkesin :izerinde 
fazla durmıyacnğı, ola~an şeylerden -
dir. 

* Bav eP. ş., a: 
- ·cErkekler neden sımsın kadınl nrı 

tercih ederler?:. diyorsunuz. Ben bu 
sekilde umumi ıbir kaldf'nin mevcud 
~lduğunu sanmıyorum. ne.nim bildi 
ğim sarışın erkeğin esrnerı, esmer er
keğin ise sarısını tercih ettiğidir. Ken
di hesabıma tanıdı~ırn kadınlar ara -
sında en çok sevilmiş olanın bir es -
mer olduğunu hatırlıyorum. İşin ~a -
ribi ·bu talihli kadının hangi sebeble 
bu kadar sevildiğini de bir türlü anlı
yamadım. 

TEYZE 
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Yazan : İsmet Hulôsi 
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~ .. n. ı ya ro mevsımrn e em8' - J nede başka bir sürpriz le başka bir dtı • 

R E 1 len v~~erden en fazl:ı beAenileni Na- lümle b~ka bir anlaşa~mazlıkla }<st• 

~·· ·········--··········-..-···· ······· ....... ,---
ag p m eç f zan Gölmilin adapte e!tiği cBir m~~~~ ı şılaşırız. Ve son sahneYere kadar s{irU~· 

: aranı!or. du. Bu mev.ııimde N uan Gölmı , leyici bir merak, zevk verir, eğlendirir. 
-- • lin bir adapteami daha seyrettik. cİkiz _ ı Temsil: 

Matbuat hatıralarında, meslek bare. 
mi hesablanırsa, sıra üstad Selim Ra
gıp Emeçe çoktan gelmiş ve geçmişti 

b ' le ... Fakat o, evvelA bir Ankara se
yahati yaptığı, sonra da tevazuu sırası
nı başkalrına bırakınatı icab ettirdiği 
için, hatıralarını aniatmağı ( birkaç 
gün .. ) ün peşine bırakmıştı. Birkaç de
ğil, birkaç tane birkaç gün geçti~ hal
de ses sada çıkma'Clığını görünce, bun
ca i~ arasında üstad, bizim işi unuttu, 
dedim. İstey<min yüzü bir kara derler .. 
Ben yüzümü karartmaktansa kızart -
ma~, daha münasib buldum ve odasına 
girdim. Pürosundan halka halka çıkan 
geniş <Wmanların içinde (Siyaset Ale. 
mi) ne dalmıştı. Ön kısmı yüksek Ame
rikan yazıhanesinin arkasında tam bir 
Amerikalı gazeteci intizamile çalışan 
Selim Ragıp Emeç, herhalde bu bahsi 
mesleği dolayısile, siyast makalesinden 
daha entresan bulduğu için olacak, 
eski ve pişkin bir gazetecinin manevra
sına, yani (atlatrna) sına başvurmadı. 

ProsuPdan mUsaadek§.r bir nefes çeki- · 
~i, ban:ı ilk suali hemen önüne koymıya 
cesaret verdi: 

takib eden hayat dalgalarına· benzetti- ler> adlle tiirkçeye çevrilm.i' olan bu Temsil için iki kelime: Çok güzel. 
ğim hAdiseler arasında hususi bir fark vodvil de bu mevsimde seyrettiğirniz Hazırn: Tayfur ve Gafur rollerini ,·s• 

vodvillerin en iyisi, ve en C':lenceli ola- 1 pı~r. Taytur olarak göründü~ zat1'1aJI 
görmem. Maamafih bunların içinde "n nıchr. l fşini bilfr, konusmasını !>Pir bir insıı!l • 
derin İ7 bırakanlarından biri de şudur: ~er: . . . . ~r. Gafur olarcık göründüıtü zaman d• 
Anadoluda meydana gelen Milli hükfı- Tu.ccar Tayfur, ışını bilen, fakat aynı , bır kopuktur. İki roldc ayni insan. ıld 
mete karşı Dama-d Ferid hükumetinin zam~nda ~a. zevkinden. k~di.ni mahrum 1 şalıh.s~yet halinde görüni1yor. Gafur, "1 • 

B b al' d' h etrnıyen bır msandır. İ~mın en sık~ık oı- 1 ma ıtıbarile aynen Taytur oldu~u }lald1 

a ı. 1 ı van anesinde kuruluş beyan- duğu zamaı:ıl~rda. bile ~etresi Jale il~ l fazla egzajere etmediJti halde jestleri "~ 
namesi okunaca'ktı. Bu, İ.qtanbul hiiku- ~~lovay.a .gıdıp .bırkaç gun rahat etme}'l konuşma tarzile Tavfurdan ayrı jnsan ol 
metinin, milli hareket karşısında tak·b guzel vakıt geçırrneyi ihmal etmez. dukunu seyircfye hissettiriyor. KAtib re
ve tatbik edeceği bir nevi proğramdı . Kızı LeylAyi, karıS1 Nazende ilc An - kinin tashih etmek istPdiği siı:r:ıra ict)'le 
Bu beyanname okununcaya kad<ır karaya gönderecektir. Çünkü kızını bir tarzı da olrnasa Gafur gene Tayfuroıttl 

kömür tüccarının ~lu, Tosuna verecek, aynhyordu. Son perdede hakiki Ta'.fı11' 
cKuvvayi inzı-batiye» hükumetini tec- Tosun ve kız Ankarada birbirlerini göre- olarak ~ahneve girip konustu~u zarrı:~ 
kil eden şahısların hiç birisi malum ceklcr. Tayturun kansı Nazende ve kızı Gafur olmadığını hareketlerile seyirrı' 
bulunmuyordu. Vakta ki cbugab gibi, Leyla hazırdırlar. Hareket ederler. Bu a- ; anlatmıştı. 
cbagi:. gibi kelimelerle dolu olan rnah- rada bir ~eıı:a~ gelir, karlı bir ticar('t !şi ' Hazı~ın .b!r piveste sirna. boy, bos ~~; 

d d t.} ..._ d'ld' K d'J yoluna gırrnıştır. Telgrafı alan kAtıb, barfle bırbırınP çok •benzedikleri }ı"l 
u e .. aras~on Aıraat .~ ı ı... en 1 P; telgrafı T.ayfura v~reme~e~ uşak Hasan, ~a.raktc: itibari1e birbirine benze~iv~~ 
rinden hiç bır zaman boyle bn harekc Tayfura pek benzıyen bınnin Tayfuru , ıkı ~ahsıyeti canlan<iırması cok gtırtii· • 
sadır olacağını ·beklemedi~m bir t::ıkım görmek için geldiğini söyler. Gelen kim- güçlüğü Hazırn . san'at kabiliyetinin J<e.,. 
zevatın Damad Feride yakla~arak ken- '*: Tayturun ~ardeşi Gafurdur. TA;fur.un d1ne has ku~r~~ile başardı. Ve tıvat~orııl 
d' · · t b 'k tt'kl · · .. d" O nı~anlısım elınden alıp onunla ev Pndık- muzda ne büvuk ·bir kıvmPt oldu~ 
ısını t> rı ~ ı e:ını gor um. za- ten sonra Taylur tarafından reddediJcn bir kere daha ortaya koydu. 

man hadiselerı~ resımlerle c~nla~d.ırıl- Gatur bir serseridir. Kardcşinde:ı p~ra Mu::nnmer: Tayturun katibi Te]dn 1'~ 
ması gazetecilikte mutlak bır ıtıys.rl isterniye ~elrniştir. Tayfur bunu kltibin- lünü yaptı. Kendine vadedilen parlal< b}

11 
haline gelmemisti. Yoksa, elde hakika. d:,n ~p-enir. Fak~t Gafura B:tiyaQ va.r. i~ik~ale sahneyi tercih eden bu arti~~ı, 
ten şayanı di'kkat vesikalnT bulunabi- Çünkü Tay!ur karlı ticaret ışini takıb sımdıye kadar yaptı~ı ve muvaffal< e-
l' d' için birkaç ,gün Parise gidecektir. Kar- du/tu roller ar.asında, bu rol belki Pn. bill 
ır ·· deşi bıyıJb da kesilince tamamile ona nim.~H~. en iyi yaptılfıdır. Zcld katıl:ı. ~ 

Masiege ilk giriş 

Seıtm ıw.gıp ~"ı.eç Henüz çok genç olmama ve bazı ha- benziyeeek. Tavfur Pariste Iken Gittur Üc perdenin hemen hemen her sahnes·:~ 
mal oldu. Bundan sonra bir müddet disclerin büvük ehemmiyetini kavra - T~vfurun yerinde Tavtur olarak kalırı~a, de ~tsrünüyordu. Cok canlı ,.e ··oJüne ~ • 
yeni bir ga-zete tesisi imkAnlarını ara- vabilect>k çağda bulunmama rağrne!l Tavturun rakibieri Tayfurun J(aybube - ıadıktı. Sanki ~nelerce bir tüccar .1< ..,)i 

tinden şüpheve düşıniyecekler. tiblim yapmış ve bu yilztien bu iŞl r 
-Büyük Harbin sonunda 335 de, as. makla geçti. Nihayet bugün çıkarmak- icirrı burkuldu ve vandı. Oradan Har. 

kerl üniformayı çıkararak gazetecilig-e ta oldugu-muz (Son Posta)yı kurduk. biye Nezaretine k~s.tum. İlk alınacak Ana rnevzu budur: iyi bi11yor hiı:ısini veriyordu. ~zel 
- Tayturun gittiğini, Tayfur yerine ka _ RP.şid Akif: Cıvık züppe rolünU ı:"' 

girdim ve ilk olarak (Va.:kit)e intisab Bütün emelimiz, gazeteye alem ittihaz askeri tedbirlerin neler ola-bileceğini !anın kardeşi Gafur olduğunu , Tayturun yaph: .. olrltl' 
ettim. Demek ki 2 l senedenberi bu eylediğimiz halkın dili, kulağı ve gözü ö~enmek istiyordum. katibinden ve yemin ettikten ııonra ye _ Saıd: Doktor rolınınP her zaman ,.;rcf 
mesleğin içindeyim. O zaman ( Va- olmayı tah.a,;k:kuk ettinnekle ve buna minini bir daha bozınıyan emektar ~ak mı ı:tfbi ı,,..,., ,H,.,; ~ ,.. •· -·-=~+i Se 
k' h bl b' ft M h d Orada l!Ördüm ki, Milli kuvvetiere Hasandan başkası bilmez. Gafuru herkes · ··~le seyrettl, zevkle di~ledl. . etçf 
ıt) in sa i eri ır ta ra an e me çalışmak la geçiyor. karşı yen1 bir tedib kuvveti hazırlan - Tavtur zanneder, hatta Ankaraya gide _ Muazzez . v_e Ya(: .,ı· · .TT~::ı. ır ··o hıztı;ai • 

Asım v~ Hakkı Tarık Us, diğer taraftan 1 b 1 h f l d b' . mıva ba~lamı~ .. bu kuvvetin topçuc;u cekken birden dönen Tayfurun karısite rollerfndE> 'dılı>r. HPr ıkısı clı> makJ ii • 
da Ahmed Emin Yalmandı. Ortakların z Ira {an a Ira ar an trl •• :ıl elaccle kuruluvor.. bir bataryanm kın dahi Gafuru Tavfur za'nnedenlM' a - •..,n, elbiselerl. konuşma tarzlartle nı 
ayrılmaları ve Ahmed Eminin (Vatan )ı - Gazetecilik hayatınun en şayanı Sirkectden HnvdaTPasava nakli icin, rasında, Tayfurun d.oktoru, rnetrt!si, htz- ke:mm~l addPdilPbilir!erdt. ıurdB 
kurması, üzerine ben (Vakit)de ltaldtm. dikkat hAdisesine gelince: şunu kay - 0 7.am:ınki HarbiYe Nezareti miiste~a- mPtçisi de vardır. Perıhan: Jale lıafif kad•n ro 5311 • 

Bütün bu kimselerin Gafuru Tayfur muva~a.k oldu. ~ ve Q'l.lh bir ttı:» 
Bu arııda merhum (Tercümanı Haki- detınek lazundır ki, bir gazeteci için rının 'hütün bir günü telefon başmda ıannetrneleri birçok karışıklıkları 8~ _ nı>rf~> ı~ı tem~n ediyor. liillllt 
kat)te ça·lışıyordum. Bilahare Tercii- her hadisenin kendine ma·hsus bir hP- P""'t'rl"r ,,ermekle ~ecı'rdı'ıı:.:ni havretle b' . G fur k d' .. bab Sevkive: Tavfnrun kı:r.ı LevlA ro P" 

d G '" < n Pı ıyet verır. a • en ımnı :ısı zan- --k mükeınmelcH. Rolünü sevt>rek ya manı bıraktım. Tercümanı kısa bir yecanı var ır. azeteci o heyecanı örrrendlm. Bu aciz ve körü körüne inad, neden Tavfun.m kızı LevlAvı. Tayfurun :---lh h ll' 
1 

d 
müddet Halk gazetesi istihlAf etti. O- du~rnıı ~e o ateşle yan!'"azsa, a:tık ru- meslek havatırnın en acıklı hatırasırlır. katibi Tekinle n~nlar. doktor şeker has- ' H l~n 1 •

0 ~7r u. k Fi de~ ıctıı 
rıt.da da bir zaman çalıştım. Bu gazete- tin·ye, buro adamı halıne gelmış olur. 0 z,"m."' n anladım ki, ı..u ı'q bu adanıla- talı~ olan bünyeşi. zaYlf Tavturun bir - a ı e. 3 uı_-un arıSl r -sÖ"·Je" 

B d " ·' 'U " denbire iyileşm~ olmM.ını kendi haza _ aocak bu olabfhrdi. Fazla bfr şey 
nin kapımıp Ter<:ümanm tekrar intic;a- un an dolayıdır ki, ben, bir hAdise - 1. d ·· .. k a·ı · k mf ... e Jil7.tlm yok . 

... nn e ın ~ vuruvemez ve en ı erı. ~o katine haml~r. Tayfurun kızını vermek J • • • 1 t ff1ızfıSı •• 
rı üzerine Terciimahna avdet ettim. Bu nin di~erlnden çok daha farklı bir ala- unık olmı~an bir atide ortanan kay. istedi~ Toı::un da çıkagelir. Tosun cıvık ............ ~ ........ .................. ~~--······· ·· · 
sırada (Vakit) isti baratının takviye ka ve heyecan uyandırabileceğini san- bolmıy~ mahki\mdnrlnr. M~c:leki hatı- bir Z'Üppedir. Jaleyi Tayturun lnzı Zlllı - p ı ı h clslef 

d 'l -ı 1" b ö t . . . Ç" k" h k' k d' neder, doktoru onun bitbası olaralt ta - o onya ı mimar 't'e mü en e ı me:"'!ı uzurnu aşg s ermce mesaımı mıyorum. un u er va anın en me rakırımla bac:basa ka·ldı1hm ?.aman unu-
tamamen (Va!kit) e hasretmek lAzım mahsus hususiyetleri ve heyecanları t d w .. .. .. ıı mr. Ve Gatunı aramıya gelen Gafuru'!'l belediyede çalıtmak istediler . 

.. .. . . . .. .. .ama ı"ım ve manzarası ,!!ozurnun o - karısını da kaynanasının verine koyar. _ . •e bir 
geldi. Bu a~ada bugun~u .arkadaşım ve vara~.r. Ga:r.etecı~ın buyuk bedbahtlığı nül"!n~"n c:ilinmiven hazin mamaralar- Fakat Gafurun kansı Firdes, seraeri cMı Polonya konsoloslu.gu beledıye) tıt 
ortağım Alı Ekremle bırlıkte (Son Sa- herg un daha mukemmel ve okuyucu- dan biri budur. olsa gene Gafuru seviyordur. Girdili o- müracaat yapmıştır. Konsolosluk ., 
at)ı tesis ettik. Hakkı TaTik da bu te- suna beğendireceği bir eser meydana Nnsret Safa Coskun dada Gafurun ~lbi;:el;rini b~lur, Tayfu- müracaatmda Polanyadan gelen fO 
aisin içinde idi. geHrmiye çalışması ve buna mP.cbur ············-········· ··-· ·· ·······--··- ··· ··········-.... ı:ın Gafuru lSl.<ffirdu~ne zahıb o~r .. Po- mülteci olarak ııehrimizde bulunan • 

• . . 1m d lıse ha~r verır. Gafuru, Gafutu oldürcm " . jS 
(Son Saat)ı o zamana kadar hıç bır o ası ır. Büyükdere fidanlığı teVIi e tliliyor Tavtur add~derek yakalar, Hizmetçi de lonyalı mimar ve mühendıslerden ı: • 

Türk gazetesine na'Sib olmıyan Bir :nim~r tasavvur ediniz ki, hergün Büyükdere meyva fidanlığı tevsi edil- Tavfuruı:ı kansı. ~a.zendeye, TaJ!u;un e- tifade .edili~ edilemiyeceğini sor~t\ii· 
bir satı.ş seviyesine çıkarttık. Fa- kurdu~ bınayı yıkmıya ve ertesi gün rnektcdir. Fidanlık 6 hektardan 22 hek- ve Jaleyı gettrdı~m haber ver:mıştır. Na- tur. İsımlen Belediye İmar İşleri f\ ııt 
kat harf inkılabı ile beraber ibir yenisini yapmıya rnecburdur. Onda tara çıkarılmış, dört hektarlık kısım fi- 7.ende ve .k1zı eşvalanm. toplıı.rlar. Bu. es- dü~i.i ğüne veı1ilen P<>lonyal~ ~Jl'l C' 

~atlı~an fırtına bi~ · çok emsa - kalb rahati aranalıilir ~i? danlıklar da staj gören köylü çocukların ~~~a hakıki Taytur g~lır ve her iş düze- v~ mühen.dislerin vaziyetleri tetkılC 
lı gıbi (Son Saat) ın de hayatı·ıa Bundan dolayıdır kı, ben, birbirini tatJbikatı için ayrılmJ.§tır. Mf>V7ıı 0 tarzda isleonmiqtir ki het" sah- dılmektedır. -~ 
-=~~~====~==~==========-=========================-=====~==~==~==z=-=======~~~~~========~=-==~~==~======---===-=-=--~~it 

- Beni dinle sevgilim; dedim, babanm •Son Posta, nın tefrikası: 36 - İn§Bllah nikAhınııda buluııurtıZ· 
evlenmesi seni alakadar edemezdi; e~cr birinize çok yakışıyorsunuz. cııtl 
Feııhunde ile evlenrneseydi... 1 ~~ Dedi; Necla lhicabından ne yapacB ı11ı' 

Hayretle başını kaldırarak sordu: ~~ şaşırmıştı; bütün ruhumla, ikimiz p.ıt 
- Niçin alakadar etmezdi ve niçin na, ben cevab verdim: 

Ferhunde ile olunca alakadar ediyor? 

0
. G) 19 e - İnşa1!.ah... da 

- Sebebi şudur güzelirn: Baban,. bil - IL DR\\ m m lE ~ 1 BB§ımı döndürdüm: engerek Ferlltl~%11 
hassa bundan sonra, kendisine bakacak D 'Y U bize b!lkıyor. o da NecUnmkinin ;,rı'ıı 

bir mılhreme muhtaçtır. Yarın sen ev- ~~~~~~~~~~~~~~~§~§~~§§§~~~~§~~~§§~§;E§§§E~§§g§§§§§§§EJ beyaz tülden bir elbise giyrnişti. tns d~ lene~ksin; baban büsbütün yalnız ka - !i • N eelAyı kolumdan bır;kmıyarak onıııs' ıı 
lacak... ru yürüdüm ve yanından geçerken sctıtı"l 

Ond ı d k k . Yazan: Zeynel Besim S un t""'B - an ayrı maz ı ı.·· bir eda ile selam vermeği u:ıu :·: 11'1' • 
- Belli olmaz. Memuriyettır bu.. . :park ta sana tesadüfümü.. miş ve tasarladıiı taarruzu o akşam Benim gibi öğ'leyinden evvel dersi ol- ci~erine ok saplanmış bir kedi gıbı 
- Hakkın var... - Evet... Halkevinde gayet açık bir şekilde mu - mıyan arkadaşlar benimle beraber nikah- yavladı: 
- Fakat Ferhunde ile evlenmesine 

gelince: Babanla Ferhunde arasında 

Ha;kevinde geçen mübahaseyi işittin mi? 
-Hayır! ... 
Anlattım: istikrahla din'edi. 
- Şimdi scvgilim; dedim, işin içinde 

6ence meçhul kalmaması icab eden b:r 
cihet daha var. Fcrllunde beni sevdi. 

-Nasıl?. 

- Telaş etme güzellm; beni sevdi, ba
na ilanı ~k etti: hatta hastalı~ımda ba
na baktı. Ben ona zerre kadar ümid ver
mi değilim. İşi ciddiyete bindirdi~i da -
kikada ise şiddetle reddetmekten çekin -
medim. Bu suretle ümidi ve gururu kırı
lan Ferhunde, benim seni sevdiğimi ve 
senden başka kimseyi sevemiyeceğimi 

anlaymca. 
- Bunu nereden biliyordu?. 
- Aniatmadım mı iki gözüm?. Hani 

- Ondan sonra hastalandığırru?. vaffakiyete erdirmiştir. ta bulunacakiar, dersi oianlarl.a ak§arn 
- Anladım. - Şimdi?. bay direktör!oerde bulUja.rak Halkcvıne - Günaydın efendim .. · jttt~· 
- Evet, ilmidini külliyen kesince hak- - Şimdi senin ve benim için baban toplu vaziyette gideceğiz. Bunun sebebi, İlerliyerek Dan~ Beyin yanına faı11 ' 

Ö Heyecanından benzi solmuştu. Se kırndaki sevgisi nefrete inkılab etti. ğ- kaybolımuştur Necla. Her şeye rağmen Ferhunde Sevginin, velev ki sabık, bir 
retmen likten niçin istifa ettiği §imdi va- evlenmek kararı verrnek ~cburiyeti.ne öğreten olmasıdır. lqtık; ayrıldım.·· . . . dt: 
zihan anlaşılıyor. düşmemizden çok kockarırn. NikAh dairesine gönderilecek corta Nikah memurunun sııaline ıkısı 

- Niçin etmiş?. - Babam beni dinler Haşmet!.. mekteb ö~retmıtnlerh buketi için' hisse- - Evet. ıctııtl 
- Düşündii, taşındı. Babana varmak Bcışımı iimidsizlik ifade eder bir tarz- me dilfen parayı, haraç verir gibi, ver - Cevabını vererek defteri imzaındı dC'\l1 

ve bu suretle hem zengin bir kocaya e<~ da salladım; Necla bana hak verrned.i. dim; i<)zlerine, dizlerine dur.sun Fer - sonra ayağa kalktılar. BukctlerlCd oJ'I' 
-ı • e. ıc 

olarak, hem de seninle benim aramıza * ~lUnde!.. salonu dolaşarak, herkee gibi bız 
1 

'18rr:ı 
girrneğe imkan bularak bir taşla iki kuş Şu elimde tuttuğum süslü rnukavva Nikaha gittik. Beyaı elbioeler içinde lerine gittik. NccHi babasına 3f.~ı bi\0 

vur:mağı kararlaştırdı. Bu karannı tat - parç8ôl bir düğiin davetiyesi de~ildir; mahzun çehresi bir kat daha mahzunlaş.- aklını uzattı: FerhundP.ye de, e 1 

bik için fırsat koUamak ve ilk fırsatta ne parlıyan yaldızlarile her tarafından ay- m~ olan zavallı sevgilim Necla koşarak vermeden, sadece bir: 
paha~ına olursa olsun babana karşı en rı ve dik bir alev fl§kırtatn bir cehennem beni karşıLadı. Siyah ceket reyye pan ta- - · Tebrik ederim. ı.e 5ıW 
zayıf tarafından , hürmetkarane bir şe - matbuasıdır ki beni saat ll de nildha, lon, rug.an iskarpin, beyaz gömlek, beyaz Dedi. Daniş Beyin elini bahra~et e ııW 
kilde, hücuma geçmek lfmmdı. Bunu an- akşam saat 19,30 da da Halkevindeki dü- çiçekli siyah ipek kravatla gitrniştim; be- tım; sonra Ferhundenin elini elırtl t 

cak şu veya bu rabıta ile bağlı bulunrnı- füne çağınyor. yaz ipek tülden elbiseırile Necll yanıma rak: ı;Dııdt 

yan, hiç bir kayıdla rnukayyed olmıyan Tabit .Jidece~m; Neclanın bulundulu gelince ikimiz de başltala§tık. Kültür d i- - Tebrik ederim; yüzünüzden 
serbest ·bir kadın yapabilirdi. yer bir idam ıısebpası da olsa ben mutlaka rektörünün karısı karşımıza geçerek bi- flflurıy«; haklısınız. ~r) 
, Ferhunde bu müllhaı.a ile istifa tt - oradayun. ıi \lZUD, uzun w zd.ükten nnra: <Ar~ 



~ Birincikfıııtm 

•Son Posta» nın zabıta romanı: 27 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Ku ula uzak 

••• B1l man.mrayı görünce, müthiş bir korkuya tutuldu m 

ltıa ....... lta.yır, yerindmı kımıldamadı. Bu gece burada olacağız. Haıırlıyacağımız 
i.or~?Jarayı görünce müthi§, çılgınca bir planın tatbiki için blıimle teşriki mesai 
q~ h uya tutuldum.. O zamana kadar içim- etmeyi kabul ediyor musunuz? 
'ıa :p odaeülki insanın bir yabancı ol - - Evet, kabul ediyorum. 

d.gı ii-·d· dı ...... ı ı var . - Te§ekkür ederiz. Sırası gelrni~ken 

tu:U~elki de Necdettir; dıyordunuz, de- soralım. Mavi elınas meselesini bizden 
sakladığınız doğru mu? 

-n~ 
ogrw;unu istel'seniı, evet. Genç kadın düşünmeden ccvab verdi: 

....... Sonra ne ypatıruz? - K.at'iyyen! 
tı ....... Deu gibi bir halde yeJl€emin kapı - - Demek herifin mektubda yazdığı 

lla k 
OŞtwn ve kapıyı yumrukladım. şeyler yaJan? .• 

....._ leapı kapalı mı idi! - Bilfıkis şayanı hayret derecede doğ-
~~ Evet, fakat derhal açtı. Zavallı ~ da ru .•. 
litqlnı. gibi neye uğrad..ıiını şaşırdı. Içeri - E, o halde nasıl oluyor?. 

~Oit~ınkapıy~ ~~dan sürmeledik: :a - - Gayet basit ... Raifin bana göster -
~alt ız;ı ~rk~ aklımız.a. sızı ç~- 1 di~i çıpla~ bir mavi elmas değil, bir ger
' geldi, büyi.ik bır korku ıçınde yu- danlıktı. Üzerinde birçok ta§lar vardı. 
~ltlarata a\a tekrar dıfarı çıktım, .pa~ - Bunlar arasında büyücek bir mavi taş ta 
~t ti.itüınuıı ~ buarak aşağ.ı ındım bulunduğunu şimdi hatırlıyorum. El -
.. , <lot btıaııed.en ~ tel~~ ettım, son- mastan anlamam. Zaten mücevher aev -
l'dilt. Yen.gem &f&tı indi, sızı burada bek- mem, kocam bana birçok mücevherler 

e5; Aiatı inerken carn.lı kapıda lıerifin 
~nu iene görddııüs mü? 

....._ Evet onda idi. 
~ ltıdvan SaduUah Leyli Hanıma dön -
~ ~ kadın bita.b Dir vaziyette idi. 
\> resinde bir damla kan kalmamıştı. 

Or Rtl n bir sesle: 

ı_ ....._ ~nbıı llllatacaklarım da aynen bun 
t, deai. Fada bir teY bilmiyorum. tQ; ~ inerken camlı kapıdaki göl -

sız de gördünüz mü? 
....._ E:v t e. 
....... Demek hi.la orada idi. 
....... ~et «adaydı. 

kil~ Makilli! eürülru.ü devam ediyor mu ... 
....... EdiyOI'du. 

I'I'Q~ Ynnılını.§ olmıyasınız, iyi düşün~ -

; l3ana öyle geldi, belki yanıldım. 
llat··t<l"a.n Sadullah c~bind~n malcinenin 
~ lltıde buldu~muz mektubu çıkardı. 

:tıa li ··ı·· ·· d · ah 

:hediye ettiği halde hiç birisini bir gün bi
ıe takmadım. 

- Raif Bey bu gerdanlığı size ne mü .. 
nasebctle göstermişti? 

- Zannederim muamc!e yaptığı ban
ka İsranbul şubesini kapatmıştı da, o da 
bir başka bankada yeni bir kasa kirala -
yıncıya kadar aile yadigarı olduğunu söy
lediği bu mücevherleri eve getirmişti. 

- Ya kuyrncu hikayesi? .. 
- O da dogrudur. Ben unutmuş git -

miştim. Bu herif bunlraı nasıl haber al
mış ... Şaşılacak şey . 

- Peki mavi elmasın Raif Beyin kar
d~ine intikalinden bahsediliyor. Bun -
dan malıimattar mısınız? 

- Hayır, fakat mümkündür. Raif şa
yanı hayret bir hissi knblelvuku ilc kar
de§inin ö!ümü günlerinde başına bir fe -
laket geleceğini zannettiği'!li söyleyip du
ruyordu. Bunun tesiri altında mavi el -
ması kardeşine devretmiş olabilir. 

- Bunlardan bu herifin nasıl haberdar t d anuna kocaStnın o umun en o -
•~;rı taraflan atlamak suretne baştan a- olduğunu zannedcrsiniz? 
~ı okud\ı. Ve sonra :ıcıyan, samim! bir - Hiç bır tahmın yapamı.m. Şaşıp 

e sordu: kaldım. Müthiş adam. 
tıU....._ Böyle bir tec~beye tahammülü - Rıdvan Sadullah Serkonıisero dönerek 
~Var nu? yarın akşam alınacak tertibat hakkında 
~Yla lia:ıım düşündü. fikrini sordu Uzun boy u düşündüktcn 

ti ·ı eı-ifin dedi@ni yapmamanın tehlike- sonra şunları kararlaştırdı1ar: 
lta 

1 
e bu ınül~kntın korkunç1uğunu mu - 1 1 - LeyHi Hanım Portckizi i mühendi-

~es(' <=ttiği belli idi. sin mektubunda verdıği talimatı harfi 
~dv~n Sadullah ilAve etti: harfine yerine getirecek!i. 
~· Sızin için hiç bir tehlike tasavvur Yani hastabakıcıyı savacakt!, aşçı ka-
ele 1

1~tuın. Jterif 11 de gelecekse, biz dm ile orta lhizmetçisine de izin verecek
ıı.~Y'ı 1 beş g~ burada bulunacağız. Bi- ti. Mektubda Necla Hanımdan bahhsolun 
~ı\' sarut'a~ız ve kendisini kıskıvrak ya- muyordu amma onun da bir gece için 
hoı ~ aea~z. Korkulacak bir şey yok. Da- evine gitmesini münasib gördük. Lt:yla 
beıe~: de gelebiliriz amma adamı şi.ip- Hanım gündüz öğleye kadar evde otura
lir. 1t'ı 1tınetnl'k 1.Szım. Her ~ey bozulabi- cak, öğleden sonra sokağa çıkarak akşam 

t{' r~atı kaçınrız. Bize inıınınız! sekizde avdet edecekti. Saat 10 da, alt 
....._~la linnım: katın bütün pencerelerini açacak, sonra 

Sade fakat 
giizel Orijinal 

Her zaman en ta:. 
deyi eıı. pratiği seç-
• nek olmaz. Arasıra 
de~ğe, orijinale 
dıe mey le tmek ll . 
~. De~miyen 
her ~y insana .gü· 
Lel de olsa usanç ve
Jir. Arada bir baş. 
kalık yapılınca sa -
denin .kıymeti ken -
dini aratır. Ve bir 
ııarnan gene seve 
seve giyilir. 
Maamafiıh bu o-

• 

, njinal modellerde 

Ekseri elbiseler bütün güzelliklerini 
biçimlerine, lruplanna ve dikiliş tarzıa

rına rnedyundurlar. Fakat sadl' ve d~ 
bir rop ta güzel olabilir. Mesela genç 
gör:.inüşru bir rop genç bir kadın için en 
fazla itinalı dikil.rnİ.i en zengin bjr roptan 
güzeldir. Bundan başka kumaşın da te
siri büyüktür. 

Bir mektebli önlütü kadar sade ve dü2: 
olan 'bu rop bir akşam elbi5esidir. Bu 
abiyye ve a~r halini bıçirninden ziyade 
kumaşından alıyor. Kuru yaprak rengile 

umumi çizgilerin 
sadell~ muhafa -
ıa etmek şıklığın e
sasıdır. Yapılacak 

~ mühim deği~k • 
lik ya renkte, ya 
lrumqta, ya gami -
türde olmalıdır. Bi· 
sim de bamb&Jk.a 
olabtlir ve fakat sa. 
deli~ni kaybettir .. 
meme k şartile ... 
Yünlü ve alel!cayib 

• 
ır odel 

ı 

1 kuplar hiç bir vakit 
'ık sayılamazlar, ra
hat giyilmezler, ho. 
şa gidemezıer. Bu • 
günkü manto mode-
limiı bu manada o. 
rijinaldır. Yani 
hatlannın buttli -
lnne rağmen güzel 
bir i~leme sayeeinde 
tamamen de~şik 
görünmektedir. Bu 
modeli gardropla.rı 

zengin olanlara ne 
kadar memnuniyetle 

altm ren~in birbirine k~rıştığı bu ku- tavsiye edersek yeni mantolannı aıksık ııiez. ModalaTı tez geçer. Bunlar daha 
~ ne ıbır sabah, ııe de bır spor elbl.sıı.:si giyrnek mecburiyetinde olanlara da o ziyade ihtiyaç çerçevesinin dı.şında ye
için kullanııalbilecek ku~a~lardan de~ıl- kadar tavsiye ederiz. Hiç bir vakit u.. nililc ve bqkalık zevkini tatmin eden 
dJr. Ona ne kadar aade bıçımler seıçerse- nutmamalıdır: Orijinal modeller daima feyl~rd.ir. Bütçeniz müsaid ise diyecek 
niz seçiniz daima atır bir tuvalet kumOJI göze çabuk çarpar. Çok giyilmeye eeL. yok. 
olarak kalacaktır. İşte modeller gibi ku-

maşların da •bu nevi hususiyetlerıne çok 

dikkat etmek lazımdır. 
Biçimint tarife belki ~~ ihtiyaç bile yok. 

Düz bir roba. Bol a~ızlı kollar. Robadan 
aşağıdıa ve önde iki geniş karşılıklı pli. 
Belde deri bir kemP.r. Yaka, hiç şüph~>siz 

arkadan iliklidir. Yalnız şu noktayı unut
mamak lazım: Roba ile kollar alelade 
önlük rdba ve kolları gibi birleşmem;t-

tir. Omuzlar raglandır ve bu raglan o
muz1ar robanın çizgilerile tezad istika

m.ette çizgilidir. Basit bir şey amma ~
cude bir başkalık veriyor, omuzları sarı
yor ve altırı renginin parlak dalgalannı 

belirtiyor. 

Omlet süfle 
6 yumurt.a.nm IAl'l8L tst~nild.i.Ai kadar 

ince tıoıı ,eker. Se kil yım.wrtanın be ya -
zı. 50 gram çikola.ta. 

Yumurta sarılannı ince toz 1ekerle ve 

evvelden diövülü.p ?eyaz köp{1k baline ge

tirilm~ yumurta beyazlarıle btrliıı:t. ka
nştırmız. Bit1birlerine rnezcoluncay& ka

dar çallaalayınız. .Artık birbirlerinden ay

rılmaz oluınca çu1rur ve içi yaJlaru:JUt bir 

tavaya dök\.mü.z. Küllii ateıte afır •tır 

pişiriniz. İstereeniz yumurtanın aan.sma 
çikolata da kıa.tabilirsiDis.. 50 ıram gfkıo -
lata ... 

Kolay bir örou 

İşte bir a'Ceminin, minimini bir kızın 
bile öreceği kadar kolay örgüden yep
yeni bir liz:öz ... yünü açık renk olrns
hdır: Toz pembe, uçuk mavi, en açık 

sar~ ... 
Ba.lıyan soğuk günlerde ne kadar 

i9inize ywrar. Sabahleyin rahatca sır. 

tınır.a geçiriv-erirsiniz. Yumuşak, sıca. 

cık bir kış giy~i ... Hep lastik örgü ... 

'ı-rııt lt na~ıyorurn ... dedi. Fakat korkma- elektrikleri söndürerek bekliyecekti. 

cltirı g abıl tni? Ne de olsa kadınım sonra, 2 -Bize gelince evve!5. evin sokak ka- ı 250 gram oo. 100 gram tereya~. 100 
diğitıi E'e:ctenberi sinirlerimin ne halE> gel- pısmın anahtarlarını alacaktık. Ertesi ak gram şeker. 75 gram rnevv:ı (hcrha~i 
'-~... duşün<inüz. Amma mutlaka lazım- 1 şam on biri beş geçeye kadar da ne bir 1 iBtenilen bir meyva) re\eli. Iki yum ur -

Breton çöreği 

......_ ~ daha gelecektik, ne de poli~ rnemurları- ta . 

......_'i Vet lizım... na ev civarında nöbet bekletecektik. Saat b .. tü b'.tü t d b k ı ş artist taklidi kuvaförlerin 250 gt'am onun hepsini düz ve temiz 
~tıb a bu canavar herlf dün gece Gar- ll i beş gece yanımızda miktarı kafi po - Saçıarınızı ya . u . n u n uza ınız. e lra 1 mı . bir yere yayın ız. 100 gram yağı içine ~a-

atıiaki te "be . t k. ·I r memuru olduğu halde evin önüne mu- Yani uzun saça ıhtıyaç gösteren her- modası artık tamamen geçtı. h•tınnız. Şekeri. reçe1i yumurtaların sa-
t ......_ M cru yı ,. raı arsa... ıs h . b' od r . k ı ca tatbik f.. .. w w • • '"""' 

~~l'ııı ."ktubunda teminat veri\'or. Size vasalat etmiş bulunacaktık. Derhal ev angı ır saç m e ını 0 ay .. Bu kuva oru begenecegimzi tahmın rı~nı beyazını da buna iHwc edip yu~u-
~ ... ab hı~ bir kinl yok. Sualleri~e doğru sessizce muhasara edilcC'ckti. Bundan edecek kadar uzan:alarına musaade ediyoruı. Pratik, şirin, derli toplu bir ruırıuz.. Kalın bir harnur şeklinde açınız. 

''er· . d ··dd · • · · ediniz Yahud ensenızde toplanıvere - Ö k b kl b' · ...._h . ırscnız mesele k~lmıyacak... sonra yanımız a mu eııımurnı muavını .. . . . tarz... nde ve yanlarda geniş, gevşek: Kenarlı bir alı a yayıp b:ı nva ıçı -
~·ıll. 0

" ki h kl · ı ~. h ld ht ı ... k oek şekilde kısaltınız. Sakın ıkısı ortası . d k . . .,.., .. .. .. .. ı;ıtı; a ısınız. Zatf'!n herifin de - 00 bulundu6 ... a e ana ar... apıyı a- .. .. . k tabii bukleler ... Gerisi dümdüz taranıp ının e esınız. ustune yumurtıı surunuz • 
....... s:a~ınamak ta t~hlikelt... çacak, içeri girip adamı kapanda kıstı - bırakı:ınyınız. Çunku.WO~uzıara ~ar ~n d ı .. b' ı b r d to lanmı Ve fırında yarım saat pi§irini ... Fırın oı.. 

ııı tekrar temin ~delim. ll i be§ 1 racakhk. (Arkası var) Iüıc lu le, kabarı.k, dağınık, kendı halin ense e SlAJ ır ru o a ın e p Ş· • d\ıkça sıcak olmalıdır. 



~ Sayfa BON POSTA 

Ticaret VekLini d·n erken 
Birincikanun 2° 

·-~ 

Spek "latörlere karşı alınan tedbirler 
(~tarafı 1 inci sayfada) bugünkü fiatile 800 bin fazla İngiliz 

İudia makamında Ticaret Vek~lini gö- &e tirecektir. A vnca pamuktan 4 milybn (Baş tarafı 1 inci sayfada) j kaktır: Nit~ deztıal: ~er maddelere! tanlmı~acattır. Bu yflbel~ b~yalılar ~i 
J nin çeşidi nedret kesbederse veya fazla de iesır ve ıntikal etm.itür. 'rinde yüzde 10 u, beyazlarda yüzde 4 fe 

rüyoruz. a1acatız. Buna IDIKabil Karabük işi~ tutu1ursa 0 karla, hangi çeşld bollaşır ı So.nra derıyi ele .ala lım Kasab malı reçmiyPCettır ve tlatlan yeni retalteye ~-
Hesalı \"CnnlC vaziyeünde sanayi ve U- meye başladığı için ithalitımız 1,5 mil· veya tutulınazsa 0 zararla satılır., 1 denlerden taban astarları lö0-160 iken dar değiştirmernek karannı vermltizdlt· 

caret mümessilleri.. yon eksik olacaktır, sanayileşme progra- Vehbi buıidan sonra mani!atura tica~ '230-~40 a, Amerikan malları 160-170 iken 1 Dl~er yerli sanayi pamuklarını da biZ .,._ 
J üri azasının sıralannda da biz, din- mını tatbik ederke~ barice ol lı aca v ı- retinin veresi ye esasına dayandığı ve • ~ugun 250-270, Romanya malları 160 iken recdlz. .. 

Ieyiciler. k lma d .1 k ~ y d g gayri müsaid ahval dolayısi].e bunun dur- ~00 e çıktı. Videla.ar a kalitesi desimet- 1 Pamuk ipiili n kaput bezi meseıesıne 1 
mız para a ~ .enı ece er~ce e a- duğunu, mağazaların ciroinnnın yüzde resi 70-72 iken 12t.l-125 oldu, glaseler 70 lince: 

.. Ticaret alemi son haftalar içinde muh- zalmıştır. ASkerı ihtıyaçlar kredı ıle te- ona düştüğünü ve son günlerde alışveriş den 80 e, ruganlar 50 den 80 e çıktı. Ala- ı Hük1lmet k~ndi hesabına pamuk tpll~l : 
telif e~ya fiatları üzerinde halka telaş min edilmektedir, elimizde bulunan dö- başlayınca işe speküliıtörlerln de karış- kadarları dınlerken sanılır ki her şey tirlp de;>olarına dolduracak ve piyasada~ 
ve en ·bir yükseliş kaydetti, yüzde 20 ile viz tamamen iktısacU ihtiyaçlara hasredi- tığını söyliyerek piyasanın da hareketsiz birdenbire e~ilmiş ve fiat teza~.idü bun- ~mlıt rolünü yapacaktır. Kaput beli J 

1
,_ 

.'l !de 200 arasmda dejifen bir yükscli§. Iecektir.» kaldığını ilave, ve manifaturacılığın faz- a.an olm~, bu sözler daha çok şüphe ve- rük rtıSimleri lndlrllecettlr. Bariçten ge.,.. 
Mahkeme bu yükselipn sebeblerini a- * la tereffüe müsaid olmadıkım anlatmış- rır, mal Cikdarundan tevellüd etmif bir mallar rekabet lmklnını bulacaktır Yf .,a. 

tır. fıat tereffüü ~iobi gösteriliyor. nun için icab eden döYtsı veNcetıL ve 
rnştıracak, cevab verebilme vaziyetinde İthalat ticareti ile uğraşan bir t'lccara Dericiler söylüyorlar . Mak~~ mevcudu kaı.madığından. geti- tün b~ .l.§lert yalnız fabrikaların hOannni1" 

olanlan dinliyecektir. sorunuz, fiaUarın yükselmesinin sebeb~e- Bundan sonra deri sanayicilerinden bi- rilemeaıgınd~. ş~dan, ~und~... . ttne bırakacak de~tz. arıl" 
Fiat :yükselişi en ziyade deri aanayü rini anlatırken. ihtikir ve speküliısyon rinin deri fiatlarındaki yüksekliği izah l\1emle1~~tin iktısadi vauyeti Makara mesell'lSlne aıellnce. mak ıl" 

ile manHatura eşyası üzerinde görüldü. hevesleri haricinde bilhassa bu döviz etmesi istenmiş, deri fabiraktöıii Kamhi Fiat yükselmesine sebeb veren unsur l914 e kadar İngiltereden gellrdl, aonra .,ııı. 
Dinlencnler de bu kısım ticaretia bag1ıca meselesine temas eder: şunlan söylemiştir: ve amıneri tetkik etmeden evvel memle- rlnr d!>! ayıslle ve~air sebeblerle bu Al1Jl b • 
simalan oldu. __._ H · ten al 1 • d.. . b 1 - Evve!ce MJSır, Filistin, Hindi:;tıın, ketın vaziyetini izah edelim; ra ve kısmen İtalyaya intJkal ettı. son .;.n. 

D'kk t ed' d arıç m ıeınııyor, ~vız. u u- şimali ve cenubi Amerikadan ağır deri1er Mcınleketin bugünkü vaziyeti hiç gö- raç m:ıamele1~r1nden 500 bin İnglllz 1 uıı' 
ı a ıyor um: namadığı için getirtUmesine imkan da gclirdi. Son vaziyet dolayısile gelmeme- rülmemiş derecede fevkalade ümidbahŞ- bir paramız IngUterede duruyor ve b 

Deri sanayiimizi ellerinde tutanlar yoktur. ğe başladı. Bu sebeble yerli mala rakbet tır ve memleket tam kurtuluşunu göste- ratmen buradan ithalat yapılmıyor. • 
Kamhi ve Yani .. efendiler.. Ticaret Vekili bu iddiayı mutlak su- arttı ve fazla taleb karşısında fabrikntör- ren şartlar içindedir. • İthal~t ticareLJ bek1edl~lm1z r~ü glSI 

Manilatura ticareti nanuna söz söyli- rette karşılamıştır: ler mal almaktan çekindiler. Evve ce mahsullerlınizi satmak için termi§ ~eğildir. • 
yen ise Bay Vehbi. Diğer taraftan zırnık 14 kuruştan 40 prım vermek mevkiinde idik, bu.ı;!iin ise Almar.ya ll& çal~ma~a alışmı~ olan bU 1ı Bu muhterem ticaret ve sca.nayi mü- - Mal getirtebiliriz, getirtmek ıçın kuruşa, kobra hü iısası 40 uan 80 kuruşa, göııiyorsunuz ki mahsulierimize yardım caret diğer memleketlerle intıbalt etJJl 

dövız de verebilıri.z, vereceği1., icabında asid 7 kuruştan 25 kuruşa. krumlnr 25 ten etmcge, prım verrneğe ihtiyaç yoktur. kab!l'yetlni gösteremlyor. • 
messillerinin verdikleri izahatı iki ü.ç sa- malı hükCimet karalı ile ithal edeceğiz, 80 kuroşa çıktı ve böyle olduini halde bu- 5 .. ay evvçl 4 İngilız lira31 olan buğday Tlcarctı teşkiH\Unndırma kanununu ~~ 
tınn içine sıkıştırabiliriz: tıcart.ti hususi tc~bbıislere lmpamak fık- lunmamaktndır. Gelmezse daha çok yük- .JUgun 8,5 lngılız lirasına satılmaktadır. karmak üzereyiz ve ıthalatçılar kabi ~ 

- Fiat yüksekli.:ti sadece ıtha!it eşyası n biı:dcn uzaldır. Getirttiğimiz milı ge- selecektir. Üç ay sonra kfuele yapılamaz, .{üzde 80-90 teferrü vardır. göstcremezse daha kablliyetlllerlnl yara,_ 
ile -bir kısım iptidai maddesi AYrupadan n ı· d ğ tae ğu, ehliyct.sizlikleri- ağır sığır derisi gelmiyor, halbuki yerli Pamuk altından kıymetli, silfıhtan kıy- cajpı, Yoksa ticareti devletleştirrnek fltı' 

t' n · 1 k t Ift - · ~. uccara a ı, a • . derilerden kösele olmaz. En çoğ'u taban metli bir hale geldi. Madenierimiz yüzde de de~!Jlz. 
ge ır ı en ıç meme ·e mnmu tı uzerın- nı ısbat etmiş o.anlOU'dan alarak ehlıyet- astarı olabiUr. Filistin Mısır Malta ve 50-60 faz a fıatla aranmak ta... 1 Kahve evvelce BrezUya şlrketlnln inhiS •. 
de rrörüJpıüştür, nisbeti pzdc 

20 
ile 40 lılerine vereceğiz.. 1 Amerikadan evvelce konsim~nto muka- Düne nazaran bugünün ne olduğunu' altında !dJ • ..şikAyet edlllyordu, sabırsızltıll~:' 

arasındadır, bu fark ta 0 malların dış Ticaret Vekilinin bu sözlerinde çol~ bili yollarlardı. Döviz verllmeyince ala- anlamak için Türkiyenin fazla iradlurı- yorıiu. Buna rağmen geçen lkl ay ınUdı • 
memleket piyasasına tetabuk eder, yuk- mühbn bir ilitar açık olarak görünmek-ı caklan kaldı ve iki senE'denberi alamı- n~n ne olacağını gözden geçirelim: Erga- zarfında kahve ithalAtçıları, meydana çıtıf' 
sek görülemez, csasen mevcudu da kal- tedir. Fakat biz Vekilin verrliği müjde yorlar ve artık konşimento mukabili yol- nı seıy~(!e 90~0 ~n •ba.kir .~·~recek~ır. Bu madılnr. Blz, aldı~ımız tedblrle~le k~1 • 
mamıştır yiikselişi tabiJ teliık:kı ctmcli.lh .. d .. . d k d' .... 1 ek Iamıyor'ar ve bize (aheditif açınız, yol- 750 bın Ingılız lirası bır dovız ternın eder. 1htıyacını karşılndık. HtilA.sa hukümet gJI 

Muhakemey.i diniiyenler arasında yarı ~ıcın c, uzerı~. e e~ ço .uşunu cc lıyalım) diyorlar, rbankalar da bunu aç- Kı·om ihracatmuz 200 bin ton idi, bugün zım gt>len yardımları yapma~a hazırdır. dlf· 
. . bır noktayı ŞU cumlesınde hı~ .duk ı mıvorlar. en D&Jari beher ton da 2 İngiliz lirası fiat elimiz dost elidir ve bir elimiz .slllhlt el !J.. 

ma~·ıuı_maddeyı tam ma"?ul hale. g?tiren c- Bu memleket en büyük himnycyi Fabrikatör bundan sonra elde mevC'Ud frrkı vardır ve bu fark 400 bin İngiliz li- İsterseniz dost ellnl tutunuz, ısterseniz stil 
san atkarJar da vardır, bır tanesının se- debartat sana) ıine karşı gösterdi, hariç- stokları işlediklerini v ellerinde artık rnsı eder. 1937 de 108 bin ton buğday ih- lı ('lt. ,, ~ 
sini i itiyoruz, bu, kunduracı İ mail Ke- ten g~len debagat malından kiloda 15 ku- mal kalmadığmı, a1ıcı1arın fazla talebde raç edilmişti, iki üç güne kadar ihracı Vek!Hn hülô.şaten yazdı~ımız bu bltab~ • 
maldır, soru) r: k d 1u 1 .. ;k . , la _ bulunduklarını ve bu talebierin f•athrı menedılen bu,2day piyasası açılacak ve nı miHeakıb Vali toplantının nihayet b 

_ Ben a •da kadar deri i .. liy; n bir ruşa .
3 

r ~'U se en ~mr~ •. resmı . 1 vük.,eltti,ğini, bazı ah.'valde fabrikaların 200 bin ton ihraç ettığimiz takdirde dahi du~unu blldlrmlştir. ,.~ 
.. . ~. şu . OJ ~ rak gv erdı. Bu, mustehlil{•n a1eyhın- bonolan kar<:ılamak için ucuza dahi mal dahili ihtiyacımız karşı anacaktır. Asga- Toplantıda memleketin lktısadt, tıc 

mu~~yı ıdare eder:m, fıatl:rın yuk- deydi, fakat memleket bu fedaklırlığı bu- sattıklannı söv,emiştir. ri 100 bin ton fazla ihracatla ve bugünkü ve mali mehaf!le mensub mfihlm zevat. ~ 
scltıldıği zamand~~ ancak z de~ al- günü diışünerek yaptı, halbuki halktan 1 Bir deri taeiri de fabr;katörün derf i- fjatla 8 O bin İngiliz lirası farkeder, bu mt ve varı resını müessesat erkdnı, t.staıt • 
dım. hemmesleklerımın hepsl ~e aynı va-1 bu himavcyi .gören bu debagat san'atı ilk şindeki hastalığı tamamen tzah etti_ğint, da fazla iradımıı olacak. 1 gazetelt>rl sahlb ve başmuhnrrlrlerl buiU~ 
ziyettedirler. O halde mevcud rrı...alın kal- silahını halka çevirdi, ha·kın bHhassa ~~sE_>I:Jiğin sır~ a:z ve talebden ileri gel- . Karabük ~leme_ğe ba.şladı. ve yaln~z muşlnr .ve VeldUn bu hltabest §iddeUe al 
madı~ını söyliyenler bu malın nereye git~ . di dil!ını ızah etmıstir. .. 1 bır oc k çalışt.ıkJ. halde 100 bın ton dem~r lıınm~t!r. 

. 'd h be bil' 1 '? sabıt kazançlı kıs_~ı:u ez .. ,. .. . Bunu miiteakıb avakkabıcılar namına istihsulımiz vardır. Yalnız bunu d~mır Ticaret Vekili Takas Şirketinde" 
mış 0 uğunu a .r vere ır er ı:u· Memlekette muhım bır endustrı yap- Abdullah söz alml$. kö!-=elede 20 ve deri- dive alsak en as~arl eski fiat ar,a Üç g:indenberl şehrlmlzde bulnnan, ıç 

11 Muhakeme suallı cevablı bır munak::ı- tık. daha da yapacajız. yap~alıyız, !akat 1;:-rd" viizde 4.0 .~,....ikse~lik .o!du~nıı sö~-1 1,500,000 İngiliz liralık bir tasarrufumuz ı dış tıcaretlmlze verllecek yenı veçheıer • 
şa halini alıyor, gittikçe enteresan!aşıyor, bu endüstri hangi ellerdedır, hangı ser~ lıı.·pn fabrikatör n hakıkatı ıfadc etmedı- vardır. . . bilhassa memleketteki fiat yüksell~J haft ıl-
soranın aldığı izahat çok basit oldu: ll kuruluyor müsteh!ikin feda- ğini söv1ivE'rek: j Keza pamukta ~a ~azla ıstıhs~l v~rdır. ketleri ve bunların izale.!l lçln alınacak tt 

_ Eğer malı alıp saklıyanlar vnrsa :::.rı~ ;ukabilinde 'uıı faydalanan ldm- - Kösele ~iatlanndaki vük:eklik yü7.- . ~unlara mukabıl ıthalAt va~ıyetı ne- blrlt>rle ulfraşan Ticnret Vekll1 Nnzml ~~ 
bunlar mütcvı:ıssıt tüccarlar fllacakhr, . . . .. · b. de kırktır. Bıt: maJlanmtza vuzde kırk dır· çuo~lıt, dün sabah saat 9 da yanında oı. 6' 
on1 arı arayıp bulunm:. 

.Mu'!lakemcyi iddin ımıkarnının iddia
name.si t~kib etti. 

lerdir? Tetkık edılecek ~uh:m ır mev-lzammedip mü tPrive arzede-ıniyoru7., u- San:ı.yllt> menln kısmıazamını tamamlamış cnret nel~ veklU Cemal Ziya oldu~u bill 
zudur. Fakat bunu bugun bır tarafa bı- tanıyoruz. Mal olmadı!Tı do~u değildir. b:ılun.uyoruz. Takas Limited Şirketı~ gitmiştir. til 
r: knrnk şunu söyliyelim: . mal ço~tur. f~kat spekülutöriPr t'lindedir. Önumüz~ckl :yıllarda ya.pacağ~ız yalnız Vekl~. şlrkette şirket işleri ve atred~•· 

Ticaret Vekili tic&ret aleminin r.ıeka- Yerlı fabrıkıılar mıılı derflpr evvel"e klor fabrU aııı vardır. Onun da makinelerı - mevzularile meşgul olmuş, bu hususıardtı * 1 k~ "k t ferriiatına kadar 150 kuru tu. şimdi 240-250 kuruştur. Ha- nin h~psi geldl Şamat -.e ate~ tu~luı uzun zım geıen direkLinert vermiştir ~ 
lficaret Vekiiinin sözlerini ü.q kısma n_ ~~ı~ en u~. e •v• • • rictel'l peleni er 160-170 kuruştu, bugün· para aarrına mütevakkıt tesisata muhtaç 'Bu cümleden olarak me~lekete ıttı'ııı 

. . bıldı~ını v.~ çok .ıyı id1i~ e~tıgı.nı ~ır d:~- 240-2"0 kurustur. de!;Udlr. Kastam~nuda kurulacak kendir eL lürumlu ızörülen maddelerin entı-rpn11~ ayırmnk lazım, birinci kısmı vazıyetın fa daha gösterdi, muhakkak kı dun b .. - Bu şerait dahilinde m:ıl alamama.l!a, yafı tesisatı da oyledlr. HüJlsa sanayUe~me takas su~tile ı~ yapılan yerlerden tthB 
bir müşahedesi teşkil ediyor. Hülasası tün memleketin önünde parlak ve mu- alc;ak ta satamama_ğa rnshkUm olduk, için sermayeye lbtiyacunız yoktur. kolayla~tınnalc üzere mühim akredttltıer .,.. 
şudur: vaffak bir iınUhan vermiştir, muvaffak binlerce ayakkabıcı i~ yapamaz hale gel- Dtmck oluyor t1 heyet.l umumiyesi itlba. çılması Için bankalara emirler verUtnlştıriat 

- Elde mevcud resmi mallımata inzi- ola<:aktır hatta şimdiden muvaffak ol- ' di, demi..cıtir. rUe daha az ith&l. daha fazla ihraç vazl - Ofin alınan kararlar n~tlceslnde ıtl1~ -
mnmen ticaret ve sanayi' münte.>~blerinin ; ıazımdır Bundsn sonra dericilik sirketi narnma yetlndeyiz. emtıasında mühlm fiat .sulrutıarını beıı: 
bu dakil~ada yaptıkları itiraftan anlaşılı- muş sayı:ması • Yani eski ma11arda hic faz1al1k n1madılt1 - Me.sea manlfatura 4 milyon liralık daha m~k l!nm gelmektedir • 

6 ı· nı, veni manarda y\l1.de 5-10 fazlalık ol- az Ithal cdece!!s. Çünkü pamu~lu sanayli - Dtin akşamki trenle i:>ı, Ticaret ıuıs 1ffı;J· yor ki, mernlekette en aşağı ay ye ışe- l'ı~ü'tnfik'erin yilksek d1ı~unu ~vlemis, kunduracı Abdullah: 1mtz kurulmu~tur ve gece ı~nduz ı~ıemekte_ kUl CeiTWll Ziya Ankaraya hareket etın 'ı," 
cek kadar deri ve kösele, bir buçuk sene- ha " _ Piyasada deri yoktur, bu m:ıllaT' ne- dir. Bu paralar da dahilde kalacaktır. Cemal Ziyanın gidişi alınan kararıarın 

1 
ı. 

lik ihtiyaca karşı koyacak derecede de harb konseyi redE>dir? hıtikii.r komisvomınun knrarne Spekülitörlere ihtar blkatın~ mütealllk formalitelerin ıkınal 
manifatura eşyası vardır. Fakat 5zeri- birkaç ~Un sattılar, sonra malları sak1a- ,...,!'umuz Harbl Umuml n~sllyiz .,. hep çin oldu~u tahmin edUmektedlr. 

· · (Bastaratı 1 itici ~ayfrutf'l k " h vu İ mizden bir speküliısyon havası. esmıştır. dılar. BE'n yük.,, •bir mue~s,.o;enin SA i- bunun te.ıüri aıtındayu. Eahabı kühUf gibi zmirde ııf 
Fiatları yükselten bu havadır., ziyaretlerini ta~amlıyarak, bu sab.ah Pa~ blvim. Evvelce ıı.aftııda 2 dürline mal fş- 191S de uyum~ n 1939 da uyanarak <ka _ fı:mir 19 (A.A.) - İhttUr komısyonll 

11 
~ 

Ticaret Vekilinin söıJ.erinin ıkinci kıs- 1rist~ ya.p~~r~~'-b~: ;;ı~~ı;: ~~~ )Prdim. A~stostanberi ancak bir bucuk zanç var) diye ayaklanm14 bazı kimseler tıcarethane hakkında ihtlkô.r suçu U• tl 
. · b. •...Lıın· ı bl "1 an sına ~ diızüne mal isledim. Ben alamadığım (ti- kar~mndayız. Bunlar bagtıntti şarUarı dü. kllcata t-aşlamıştır. 

mını da vazıyetın ır ı.aı 1 "~· r u~ T -ndraua dönmüştilr. b" ..1·x. - ı d I d ı ö 1 •- ----------uv J ı l•lPf'T' muE>ssese er e :ı ama ı ıır. Y e şünmü""orlar. Osmanlı .uııparatorlu~u Ye -
timatom teşkil ediyor. Bu kısmı da iÖYle Sabah saat 9 da yapılan '\"Üksek konsey Ise dahlldC'ki .c;tok1ın·ı kim ald•. Mal nı>- mende; ba.şlıyan mem.lek.etıne herşeyi ha _ 32.581 tonluk Alman 
hülfısa edeceğim: toplantısı 12 •e kadar devam etmiştir. dPn kalmadı. Dericiler bunu izah edebi~ Tlçten ithal ederdi. BurUnttı Türkiye cüm_ 

c- Çoğumuz Umumi Harbi glSrmüş o- Yüksek meclis, umumi vazlyetı derin blr lirlt>r mi? dnmi~ir. hurtyeU hududları dabUin<H .sana.ytJeşmll YapUrU batfl 
. • • tarzda tetklk etLikten sonra Tuznamedeki M 1 1 ·· 1 ı d ) 

Ian ncsildenız. Bu harb çıkınca cskı harb- bfitUn mese~lerde Fran&z ve İnglllz hffid\ _ n mt'acı ar soz a IYO,. ar oldıı~umuzu rözönünde tutmak lb.ımdı. (Ba~tnrafı ı inci ~avf• • ,,. 
de C§Ya fiatının nasıl yükseldiğini hntır- metıertnln tam g!;rft§ birıır;ını miişahed~ Makara ıbuhranı hakkında bir makara- Hükümet halkın gıdası, natakası paha - Bir müddet evvel Meksikanın "e~ıı· 
ladık, birdenbire zengin olmak istedik, etml« ve slyast, askeri •hada Fransız - İn. cının söz sövlcm~i istenilmiş, makaracı- sına y~&pılmak Uıtenen &pek~lL;!ona asla ruz limanından, 50 günlük iaşe ve rı:o!P' 

" ]ardıın biri de: meydan vermlyeoektır "Ye spekulatorler bunu rukat alarak hareket etmiş olan cC0 ty 
gözü kapalı speı...;nasyona a.tı!dık. Bu a- gUlz teıırlkl mesainin malik hare~et vasıta- - M~ kara gelmivor. '.>urnda fiııtlar bl~ gun gelecek, acı ııekllde anlıyacai: .. nnız!. bos,, İngiliz har b gemileri Lar~fındııTl ett' 
rada da iki devri ayıran 'b41yük farkı u- lannı takviye tçln icab eden tedbırler almı.t cok di~kün. A vrunada daha viik.c:Pktir Ilk aldığımız tedbirler tamamile lktuıadl ki b edilmekte olduRunu ve kat'i ~ıır çrJ 
nuttuk: Oümhuriyct hUkfiıneti Osmanlı tır. ve rl?hilde mal yoktur, demekle iktifa olacaktır. yakalanacağ1nı anlayınca, diğer. bı~9tıt' 
im aratorluğunun jandarma bükCimeti Londra lt CHuswd) - ~aşv~ki~ Çember. etmi~tir. Bir takım tnaanları~ı. tınıatçılık yaparak Alman gemneri gibi kendi kendını 

P . . ıayn bu alt~Jam Paristen donmuştur. Başve. • 
d ğ'ld" iktısad kanunlarıle ışliyen mo- Tiear.-t Vekil"nin malleri sabit gelirli ntanda4lan yıkacak surette mıstır. b f.' 

e ı ır, .. .. kD, garb cephe~ı!nde yaptl!ı tetkJkatm ın - . . . - ha~ket edenlere kartı tedbirlerimiz yalnız Bir Amerikan, bir de İngiliz har 01~ dem bir t~ekkü~dur: Muhtaç oldu~u~uz tıbalarını anlatarat tnglllz askerlerının yfik Bu aralık Ticaret Vekılı soz almış, va- lktı.sadl olmtyacat, kanun\ tedbirlerle mu - misi el'an alevler içinde yanmaktB rttl,) 
eşyanın nihayetsız bır pahalılık seyrı ta- set manevtyatını. ı:ı6~mmel yaşa:yış tarz - ziyetin daha iyi tavaz~h. etmPsi jçln ba- kabele .. decellz ft çıkacak olan bu kanun Colombos un mürettebatını kurta e~ ' 

· ~ d t · ~ bu ı t b .... ttı ı. müttefik ... ·vv"L zı suslter Eoraca~ını sovlıverek: - - c » . )c]eJ1l ldb etmesıne musaa e e mıyece.,~z, annı e :ı .. uz e rm,. Te · .. u w • • ~ lar hl;'.>lr zaman eski Ja" kararnamelerinin üzere geminın yakınlarında be 
durdu Jen baııkumandanı General Oamlentn vn - - Tısor 38 ıken :50 kunışa cıktı. halrikf dd·-' lmı .._.._ . ı' p. seyri evvela iktısadt tedbirlerle - • · 34 ku · ~ ve VÜ7.d 60 f k 9 uncu ma au o yaca .. ~... tedır er. ,,180 

eııde getlrdtıı mfidataa tertıbatmdan Te yüt serma-v esı ru. · e ar Akreditif den.Ui,.or. Bil tb pyreUalıı bu. Ş\mdlye kadar bu surette Imha e<ıP ıısı; 
raca~ız., set tr'ldeslnden sıtay1fle baruetml.!stlr. vardır. 38 kuruşluk saten !55 kurustur ve tl U rln1n 

1 23 ft !)ll r· * keza fark vüzd(' 60 dır 38 kuru.,luk divi dur. man r.aret gem e sayıs odll _... BaşvPkll. harbin n~tıeesı hakkında beste. · - Bütün aldıtuııı& tedbirler fllı:lyetıerin hak tur Burların umum hacmı HO blo to ır ,... 
En mukni delil maddeye ve rakama 

dayanancbr, delillerin en güç, en tesirli 
olanı da budur. Ticaret Vekili tözlerinin 
üçüncü kısmında bu delili kullandı ve bu 
kısımda bütün memleket hesabına bir 
müjde mahiyetini verdi. Bu kısmın da 
bir hülasasını yapacağım: 

.c- Çılgın bir spekülasyon hevesine 
kapılmış olanlar memleketin hakiki va
ziyetini bilmiyenlerdir, yanlış JJÖrenler
dir. Ben size söyliyeyim ki, bu vaziyet 
son on yıldanberi hiçbir zaman bugü'ftkü 
kadnr güzel olmamıştır. Bir hesab: 

Ereani bakır madeni işlemeye başla
dı. Getireceği !::ızla varidat 750 bin İngi
liz lirasıdır. Krom istihsalatı 200 bin to
nu buldu, gE'tireceği fazla varidat asgari 
400 bin İngilizdir. Kendi ihtiyacımı?.a 
asla noksanlık vermeden ihraç edece
fim1z buğday, arpa ve çavdar 200 bin 
t "n dur. bu da g('C'en senPlerde yapt!~ımız 
ıhrııcattan 100 bin ton fazla olacağı için 

dttl Imanı teyid ~ylemJ4itr. ti~ d65·
7
4
0
!idkul nışlu~ 80 kunııadır, fark lı ,.ırl~rlni ortadan kaldırmayı tstıhdat e _ Dlter. tarartan Nevyorktan alınan b ~ .. ,ı~ 

VU 7 e r. " ı.st dt ~·, ~ 

Hariciye YA Milli MUdafaa 
Vekilisri Partide izahat verdiler 

flbst.arafı 1 inci sayfada) 

Sonra bu viik~"'kltk verli mallarda da diyor. Bankalan emir -.erdlt, yüzde J ne bere röre, baışka bir Alman gem bir 
(!Örülüvor. Nazilli mamu'Atı 26.5 kurut- akreditif açılıyor. Yanndan itibaren deri Uzlerln takibinden kurtulmak için, ~ 
kPn bu~n 29 5 kuruştur ve hepsi bu ,e- fçln 75 bin İngUls liruı emrlnl7e lmac!edtr. mcrlkan !imanın~ Iltica etmlıttır. J(aıfl~ tl 
kilde uzaVlP gidiyor. Bu yüzde 70 ı yftzde 56 ya indirir T• düne Ayrıca, Fransız bahrlye nazırı lt, tff~ 

t . t nazaran fark y11zde 40 tır. de bu akşam beyanatta bulunara ,81 ·• 
stanbuldan bıl'ÇOk kim"eler zmfre 2 A1 t htelbahlrl batırmış olan 19rr 

!!idip mal kapamıslar bu hareketlerin fi- Derllerdeki tereffft haldkt Te normal te- man a ü defa o •ı-' İlk defa söz alan Hariciye Vekili Sük- • ~ ~!ldl Jd Am rlk d ko• Fransız iemislnin, fiçfinc .~;cttıı nt t('rr-ffüündP te!iri olmamış mıdır? Ev- reffu deı> r n anorma. ır. e . a nn ~t 
rü Saraçoğlu son dünya hadiselerini ve VE'la bunlan izah etsinler? yüzde 25 takas me3elMl Ileri sürülüyor. Bu tekrar bir Alman denizaltısını tJI" 
bilhnssa bunlar meya.nında bizi uzaktan yakın zamana ald bir .,eidlr '" fiatlar bun_ bUdlrmlıttlr. an ıaııtol 
vakındon aHikadar eden hadiseleri izah ~ Vekiltn sunline manifatnracı Vehbi dan evvel yiib•ltumlştir. Fransız nazırı di~er bir Alm tll'· 
ederek umumt heyeti tenvir etmiştir. tüccann tilkenmt., olan ce~idlere fazla hlrinln de batırıldıg-ını UA.ve etınlf 

Bunu müteakib M~ meb'usu Hakkı fiat istedi~. esa"en manifaturacılann a- Halbuki debt.p.t sanayU ın~mlelı:etımlıl - B t urlar bııctı. 
Kılıço~lunun lbir takririnden istifade e • Iışveriş yapamadıin, meselA evvelce JZ(ln- de en geni~ bir himaye IOnn~til.r. Derinin n an vap ı.ondradan t(ır' 
derek Millt Müdafaa işleri hakkında et _ dE' ~ bin llr:ılık ah!Veri~ vapan bir mn~ ldlosuna 15 lı:unıta kadar lilmrult resını va. Amstord~m 19 <A.A.) -İ ııtz cttY ofe ~ 
raf!ı beyanatta bulunan ve müteaddit ha- se~E'nin S!Ünde 5 liralık alı~"'ri, vııoama- zedllml~tir. Mti.stehlik

1 
heaabı~a yapılan bu rtldHtınc go~e ~73 tonluk ~gsahtıı~rııtd ,şı:J 

t' l · b trn~ d k. dt~ı cevabını ''ermis ve buna Vekil i\1 fedakA.rlık. 'bu ,eanay .. den m~kill c11nlerde be vapuru Ingilterenin tar e~ batııt ı" 
ılpl e:ın ~ene blu me~ e'Tı'ıl.n aMn ,ıdsfu - mukabe,ede bulunmuştur· fayda rörecetı• diye yapılml.4tır. Halbuld mayne çarparak veya torpUJenedra arrU ı1l 

a erıne ceva er veren .. ı ı l u a aa • · _ . .,..,_ de 1 ut slllh 0 ı arkanın Jytte ..apuru r 
Vekili General Naci Tmaz'ın izahatı J{rup - Manifatura fiatlarında bfr yüksek- büyut tecrübeye ......... e n ene ını an.rn arparak batınıttı cİı 11d•' 
umumi !heyetin ce alkışlarla kabul ve tns- lik başlayınca kcndflerini ff'p1Fdı . evve- çekip halkın ii3ertııe yfirflyen de bu aanayl ta~ad~ bl~9 ~:Y:~ ~ 1sabelle ore!J • cıııt~ 
vR> olunmuştur. lA yfızdt> 20, ikinci defa na rtizde 1 O ıı ka- olmuttnr. on ra ·isİ bombardırnan ~ınış ., 

Vaktin neriemiş olması do1ayisile ruz- • dar tenzilat yaptılar. Demek ki csa~ Jti- Pamuıcıu üzmnde de ayni mesele menuu_ ki balılcQ~ gS: ' mtnln tayrasını a 
11

u.r.,.. 
narnede mevcut di~er maddelerin rnüza- barile bir yükselisi kabul etmis oldular. bahst:r. batırllmı~ ır. u ge mtsl de Alınan tauıııt~ 
keres:i ~t>lccck celseye talik edilerek riya- Tabiidir ki. bu iktısadt blr hadise değil- SümP.r Bank fabrlkalsnrun ! balyeye ka. lan dtjte~ b;lıkçı ~~alyöz ate§tne tut 
ı;etc,.. cc1seye saat 19 da nihayet veril • dir; ~pekılila~vondtır ve bu haleti ruhive- dnr 28,5 kuruııa aatılanları :19 kuruşa çıta- leri tara ın an m 
m'i.ştir. (A.A.) nin çok kuvvetle müessir oldu~u muhak- rıldı. Dıter cl.n.sleri 82 : 34,6 tan yilkan çı - tur. 
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r ehir Haberleri ı 
1 l_ 

Şarapç1hğa yeni bir 
islikarnet veriliyor 

Bir vapurun pervanesine 
hal at ta uld1 

SON POSTA 

aruf bir Macar 
tak1m1 geliyor 

Mncarlstanın en maruf takımlarından bL 
rı olan F. T. C. bir hafta sonra İstanbuln ge. 
!erek 3 maç yapacaktır. 

Sayfa 9 
J 

«Son Posta» mn tarihi tefrikası: 88 

E ll 

Yazan: Reşad Ekrem 

Çekmece ateşl .. r iç·nde 
İnhisarlar İdaresi piyasanın ihtiyacını 

karşılamak üzere Tekirdağ ve İzmir fab
r~kalarında şarap imal etmekle beraber 
bır taraftan da memleket şarapçılığını i
lerletmek maksadile Avrupa cinsi üzüm
ler üzerinde tecrübcıere devam etmek
tedir. 

Birkaç gün evvel !imanımıza gelmiş 
olan Amerikan bandıralı Exınoth vapuru 
dün sabah -bir kaza atlatmış, hareket e
derken halatı pervanesine takılmış, bu 
yüzden 10 saat kadar yolundan kalmıştır. 
Pervaneye takılm~ olan halatın çıkanl
ması için, vapurun bütün müretlebatı 

faaliyete geçrn~, saatlarca u~raşrnış ise 
de, müsbet bir netice alınamamıştır. 

Merkezi Avrupanın ötedenberi en sa~lam ı k 
takımlarından blrl olan F. T. c. klübünün Sabahın alaca karanlığındanberi yağ- eseye sokup kürckçilerin kucaklarına 

mur altında kürek çeken ve her biri çam doğru, üçer, beşer altın atıyor, ve: 

Bu cümleden olmak üzere Fransanın 
:neşhur Bord9 ve Borgony'l şaraplarının 
lrnalinde kullanılan üzürnlerin Trakya 
ikitıninde yetiştirildiği takdirde ne de
receye kadar milsaid netice vereceğini 
anlarnak üzere Tekirdnğ şarap fabrikası 
arazisi dahilinde İnhisarlar İdaresi tara
fından vücude getirilen tocrübe bağmda 
Yapılan tecrübelerden iyi neticeler elde 
edilmiştir. Bu bağda Bordo beyaz şarap
larının imalinde kullanılan Sernillan ve 
~inot.Cherdoney cinslerinde üzüm'er ye
tıştirilrniş ve bu üzürnlerle hak;ki Fran
ınz Şaraplarına yakın nefis şaraplar e1de 
tdllrn.iştir. Bunlardan maada daha 25 ne
\11 rneşhur Avrupa üzümleri üzri-inde e
tüdler yapılmaktadır. Bu suretle şarap 
lınalatına çok faydalı bir ıslikarnet veri· 
lebneceği ümid o1unmaktadır. 

İstanbulu zlyareU futbol bllgl ''e görgümüz yarması gibi iri yarı olan genç, tuvana ı - Alın bakalım tütün parası!.. Şrh · 
üzerinde çiddl bir rol oynıyacağına göre bo.stancılann yağız yüzlerinden nohud ta bazianma helva parası.. Yiğitterime tralj 
Macar takımlle yapılacak maça husus! bir nesi gibi terler dökülüyordu. Fakat, Çek· iParası ... Aslanlarıma hamarn parası!.. di-
dikkat ve ehemmiyet vermek lflzımdır. rnecede şöyle bir nefes bile almadan, İs- yordu. Bunun üzerine vapurun acentası Li

man Reisliğine müracaat t-tmiş, dalgıç 
istemiştir. Dalgıçlar faaliyete geçtikten 
bir saat sonra pervane halattan kurtanl
mış, akşam saat 17,5 ta vapur Nevyorka 
müteveccihen hareket etmiştir. 

İstanbul ınıntakası tarafından davet edU- tanbula doğru tekrar küreklere asılmış- DENİZ CENGİ 
di~ini bir müddet evvel haber verdl~fmlz ı d Öğledenberi parçalanıp dajtılan bu -
bu meşhur takım 1çln bazı tedbirler alın.- ar D~li Hüseyin, bu birkaç dakika içinde, lu tl ann arasından. güneş bütün ihtişamı 
ması ldzım oldu~unu burada izaha blle Jü_ Çeloncce delikanlılanndan, ok atmasını ile şöyle bir görünmüş. sonra yavaş ya -
zum yoktur. ve kılıç savurmasını bilir dört yiğiti de vaş kızannağa başlamıştı. Deniz, üzerir.e 

.. M!.saf!r telkırnın aramızda bulunacağl kayığa almağı ihmal etınernişti. avuç avuç çil :paralar serpilmiş gibi val-

Geminin süvarisi limanırnızdan ayrı

lırken dalgıçbrunızı muvaffakiyetlerin
den dolayı tebrik etrni§tir. 

gunl~r pek ziyade !.aklaşm14 _olmasına rd. Saray kayıJtı daha gözden kaybolma- dızlıydı. İstanbul, uzaktan, elmas ve ya
men, bu meşhur _klube karşı uç maçı kimin dan, açıkta küçük beyaz bir nokta h:ı - kut kakmalı, denizde yüzen ve hahvada 
yapacağının henuz meçhul bulunması cid· linde iken, Çekmeceye yalın kılıç, nfıra- uçan bir peri masalı şehri gibiydi. 
den gaxJbdlr. lar atarak beş yüz atlı girmişti. Evvela !stanbulda bir ihtiHil ateşinin yanmak· 

Mi'tefe_rrlk: 
F. T. C. glbl bizden bir hayll yüksek fut- bir yıldmm sürati ile kasabayı bir ba - ta olduğuna inanılamazdı. Bu altın yal -

bol oynıyan bir takıma karşı alınması ll - şından öbür başına kadar geçmişlerdi. dızlı ve mücevıhcrli muazzam muhteşem 
zım olan tedblrı:rın ba,şında gelen bu mese_ Sonra, sokaklara dağılrn~lardı. Çekme - beldenin sakinleri, kumrular gibi sevişe-

Evkaf Umum Müdürü leye bir de 0 gu_n seçilecek: telkırnın hazır- celiler neye uATadıklannı anlıyarnar.ıış- rek, koklaşarak ya.şamalıydılar. 
lık yapınası keyfıyet1 vardır ki, bu da ay - lardı. Kasabanın küçücük, !akat marnur Musa Melek ilc Güllü Fatma ve Deli 

A ıkaraya gitti rıca nazaxı dikkate a!ın_acak bir iştir. çarşısı, beş on dakika içinde yağma e - Hüseyini İstanbula getiren kayık, akşam 
Birkaç gündenberi §ehrimizde bu - Maç yapacakları gunun son bir maç sa_ dilmişti. Yıllardanberi binbir mahrumi- ezanma doğru Yedikule açıklanna ~e! -

lunmakta olan Evkaf Umum Müdürü atı Içinde yanyana gelen oyuncuların, top - yete katlanarak kendisine küçücük bir rnişti. Kuğu boynuna benziyen bornun
Fahri Kiper, dün Ankaradan dönmüş- lu olarak hiçbir kıymet; Ifade etmedlltlerl dükkan açan bir saraç, beş on baldırıçıp- daki altın mahmuzu ile denizi sıyırıp ge

dünyanın her yerinde anlnşılmıt bir haki - Iağın çizme ve yemenilere saldırdıkla - çen bir ok .gibi uçuyordu. 
tür. Evkaf Umum Müdürü ~ehrimiz - kattlr. nnı görünce kendisini tutarnamış. bir ta- - Ha aslanlar iha!.. 

Polis fe: de bulunduğu müddet zarfında Evkaf Futbol Federasyonu tarafından davet e - nesini saraç bıçağı ile cansız olarak yere _Ha yiğitler ha-. 
---- işleri üzerinde tetkikler yapmıştır. dllen Belgrad muhtelltlnin yapaca~ı tem - yuvarlamıştı~ fakat kendisi de diğerleri - Ha bre kolunuza Hazreti Ali kuv -
İki arnele 7 metre yüksekten Umum Müdür, Evkaf tarafından yap sm maç dolayL~ile, gene birbirlle __çatışan tarafından üzerine hançer üşüstüriilerek veti bestacı ocağının yüzü akları!.. 

ocgani2asyon, dv\'Clce hnzıclanmadtğı için paralanmıştı. - Sultan Muradın ekmeği size bela! 
düştüler tırılmakta olan inşaata hız verilmesi hu l Kıiııunusanlde Ankarada yapılacak Bel - Bu yağmacı kafilenin başbuğu olan si- olsun ... 

Beyoğlu İnhisarlar deposunda çalışan susunda aHikadarıara emir vermiş ve grad maçına, Romanya mını takımı ile Y_a- pahi, kasaba ayamndan dört beş kişiyi _ Ha asianiarım ha! Size telli ~elin 
tınele Muharrernle İsmail bir dinamo şehrin imar planına uygun olarak ye· pılacak maça hazırlık maksadlle de olsa Is- yakalatarak Su,tan Murad hakkında sor- alayım!. 
llıöt~ · 1 d kl ni ·vaptırılacr.k Evkaf binaları hakkın tanbuldan da bazı oyuncuların davet edll - ı::rıwa çekmişti. Bunlar da, hfıdise1eri ol - _ Ha yı·ır.itıeorim ha! Size bağ bahçe Urıtinü naklederlcrken .nır u an a- " ,.,~ _, ,.; 
b.~" k" · d 7 t da alfıkadarlarla görüşmüştür. mLş olmn.•ıı F T. C. maçlarının tadını tuzu_ duğıı .gfui nakletmişlerdi. Hatta, Musa alayım .. 

~ Oprü yıkılmış ve her ikisı e mc - nu kaçırmış olacaktır. Melek Çelebi i1e Güllü Fatmanın, kayıkla - Alın bakalım tütün parası!.. 
te Y'iikseklikten düşerek ağır surette ya- MJSfOhC~.·n kl·fab Hazırlık ışıne gelince; bu hatta yenı ba~- 1c:tanbula dal-ta yeni gittiklerini söyle - _ Sehbazlaruna helva parası!.. 
l'alanınışlardır. _ tan ba-lıyacak olan Ikincı devre lik maçları rnişlerdi. Bunun üzerine yüz elli, iki viiz - Yiğitlerirne traş parası! .. 

"Yaralı arneleler tedavi edilmek üzere d b 
1 

d esıu:en bu fırsatı vermiycceflnden toplu bır kişi, Küçükefendi yalısına hücurn etmiş- <Arkası var) 
ee-a}ı 1rru 1 d aV s 1 na aş an l ı çalışmaA-u da bermutad va kıt yoktur. ti. ............................................................. . 

•• paşa hastanesine kaıdırı Ş ar ır. Id h b" le ... Ltr.de!d formlan lle yanyana dizllecek Evveı.a cariye, köle, ~ak. haderne, ka- fin'"'ndiyada YI lrım ar a2:a etrafında tahkikata başlanmıştır. f tb 1 ı d h ltl b k 1 d b ı 1 d•s 
( Baştarafı 4 üncü sayfada) u o cu ar an a en 1 ır oyun beklemek d ın. erkek ve cocu va ı ;ı u u nan arı k . kA k • d"? 

Bir kahvede kumar oynıyan Eser halkın ar ve haya duygularını , bıımcnı kı hakkımız mıdır?. b.ir bü~k saı:m~a top1n~ısl3r, üzerle - yapma lm Ol yo mu 1 1. 
sekiz kişi yakalandı rencıd d ah. tt .. t h .. 1 ÖMER BESbl rınde, kupe, vurok, bılPzık. saat. hançer, (Baştarafı 5 inci sayfada) 

.. .. e e er m ıye e ve mus e cen go- Frenç"faroş t~k · ml Ankaraya kılıç. kese, ::iükte hatir pahada a~ır ne b .. ··kı . . d . .f 
Aksarayda Muradpnşa cnddesinde 1 ru'rnu§, bu cihet sulh ceza mahkemesi ~ varsa aldıktan sonra yalıvı da birkaç da- ladır. Mosko~a uy~. ~~ının a1~a .ı • 

~Uınaralı kahvede kumar oynandığı za- kararıle ehlivukuf tayin edılen 1Lr..ıhun ge'1yor kika içinde so•..-muslnr, daha sonra da. tihaT ettiklerı paraşutçuler de şımdı -
bıtaca haber alınarak tarassud ve takibe Hakkı Konyalının raporunda da beyan ı AnkaTn mususn _ Rumen ve Belgrad Büvükç<'km('cenin bir süsi.ı olan bu güzel ve kadar bir i~ gfuemedil.l?r. Elhasıl 
~lanınıştır. o.unmu§tur. Eserin naşıri Sernih Lı.itfi muhtellUerinln burada tki maç yapmak üze- yalıva llteş vermişlerdi. Rus ordusu hakkındaki umumi intıba 

l:>ün bu kahvE'ye yapılan ani bir baskın ve tabıi Kenan Dinçrnan matbuat kanu- zere vAkl tekllfieri bazı idari sebebler dola- Yangın •. Ç~k~c~e 'i~.eri bird~nbire .h~- iyi değildir. Onun kücücük Fin ordu • 
tıeticesinde, Sırrı, Rıza, Salahattin, İs- nunun 31 inci maddesi delaletile, ceza :rısUe, Ankara bölgesince kabul edllmemlştlr. rekete. ~et~:mıştı. llk once, s<>kız on :yı~~t, su karşısında duyduğu müşkülat ve ha 
ına·ı r k 6 . . - 'Fakat b'r de Frençeraroş takımının mOra - dar bır koşebaslnı tutarak, otuz kişılık .. . w. w 1 k b·ıh Al 

ı , Hikmet ömer Kerim ve Musta a anununun 42 ve 427 ıncı maddelerı hu- ca tl d b ür t k b 1 dil 1 tl bir va<Yl"'lacı kafile.sini knroırrna<Ya mu _ rekctte gosteıdıgı agır ı ı assa -
tdl~- ' ' kürnl . f "k a vnr ır, u m acaa a u e m ş r. ,.., " ı-. • d 
la '<lrlnda sekiz kumarbaz kumar oynar- erme tev ı ·an duruşmaları yapıl· Takım Ankarada lkt karşılaşma yapacaktır. vaffak olmuşlardı. Sonn, bütün kasabal manların Polonyaı zafenn en sonra, 

tken suçüstü yakalanmışlardır. ması için, mahkemeye sevkedilmişlerdir. Birincı maçı Demlrsporla, tkincısını oenç_ halin, eline silah narnma ne ~eçcrse. hat- herkeste hayretle karışık bir takdir -
ltaııveci tsmaille kumar oynıvan bu . M~teakıben suçluların sorgusuna ~e. lerblrl!AI. Muhafızgücü ve AB. Fa. oncfi ta birçokl~rı k?~~~ v.P :obıı~. ile, İstan. ~ sizlik uyandınnl!ltır. ~~mdi de ajans, 

'<!kız kişi dün meşhud suçlar hakimliğıne çilrnış ve suçlulardan kitabcı Scmıh Lut- muhteııtlle yapacaktır. buld.an ~e en rhtılalcıle.:. ~ucum ~tmış- L . dd bazı hoşnudsuzluk hare-
teali ~ ........................................................ ·-··· lerdı. Bır taraftan tla Ku~ukPfendı vn - enıngra a . 

·rn edilmişlerdir. !ı sorgusunda: Bir adam demi le batmdan lısını kurtarınağa kosmuşlardı. Berikiler ketlc>ri haber vermektedir k1 Rusyanın 
Alacak yt.z~n~en bir adam - Cihan edebiyatının güzel .. Afro- yaralandı de işin sarpa sardıinm göriince, Çekme- dışında·, Rus ordusunun Finlandh·a 

ı dı dih ini Cümburiyet adliyesinde rnüdafaa ceden aldıklan ganimet l?'lallarım atları· daki haıcketleri ha'kkında umumiyPt-
yarn an ed Pangaltıda Kayahatun sokağındıa 12 ··kr k t " ·· 1 ta b ı vo-

li'atih . . h I' . d A- eceğım aklıma gelmedi. na yu n·ere ' ers vuzu~e s n u . le duvulan taaccübün bizzat Rusynda gAh te Mımarsman ma n es.ın e ı Diyerek ra oru veren İbrahim Hakkı nurnarada oturan ve vapur acentahğı ya- lunıı tutmuşlardı. Kaçmaga başlıvan 51~ •. .. k t b.i 
baba sokağında oturan H kkı ilc sey- ' p . pan Dikranla Muharrem arasında çıkan pahilerin peşine düsen Çekmece yiğitleri hlr aksulamel uyandırmasıı pe a 1 

}ar Pazarcı Cclfıl arasında bir alacak me- Konyalıyla ~:a~armda eski bir mesele- bir münakaşayı rnüteakıb Muharrem e- onlardan e'li kadarını yere serrneğe mu~ savılmalıdır. ll. E. Erki'<-t 
aeı .... ın· d 1. . d Ceıa·ı den dolayı ıgbırar mevcud olduğunu v"'Hık olmno::lardı. ""r························ .. ································· ı. '""' en çıkan kavga ne ıccsın e, k . .. . h"" • line geçirdiği bir demiri Dikranın başına "' ....., ~ 
ı.ııçakı H • .. d.. .. muhtelif aydettikten sonra, sozlcnne ulasaten, Bostancılar, vazifelerinin ehernmiyeti- \... Yeni neşrivat ..) a akkıyı vucu unun .. 1 d . . vurarak ağır surette yaralamıştır. Yaralı .. 

1 
.
1 1 1 

d p _ _ 
l'arıerinden ağır surette yaralamıştır. şoy c evam etrn.iştır: h st k ld nl 1 k 1 nd~ =~ gu~ke. man?l~ı ı .. e dan .sı;ııs .. at:. ~ n -

\7 . .. G b - Bu zat Tan gazetesinin istihbar a aneye a ı rnış, suç u ya a anmı§· ıştuıın ı ı sevgı ı ~oz esını go :uruyor - Ruh hastatıklan - Profesör doktor Fah-
ı,._ aralı tedavi edılrnek uzere ure a . 1 . d 1 d K d. . . d b" tl tır. ıardı. Bu, bir daha ele geçmez bir fır - rettın t<erlm Gökny tarafından marazı ruhi-
•ıasta • h kk da ış erın e çn ışır ı. en ısının c e ıya n . . . . .. d 1 kl klt b bl nesine kaldırı1mış, suç,u a ın , . . . sattı; bu kırk tuva na yığıt. ıyı V'..lCU - iyat kUlllvatından ruh hasta ı· an n ı, r 
takibata b lanmı~ır. a .akalı tek satırı mevcud değıldır. Afro- 10 yaşındil bir çocuğa larının bütün ağır'ı~ı ile küreklcre ası - ço'c kısımları yeniden yazılaı-ak ve resimler 

aş dıt, Nasuhı Baydar tarafından fransızca· kamyon ç8 rph larken Sultan Muradın sesini daha şimdi-l Uli.ve edilerek beşlnrı de!n tabettlrllmlşt!r. 
ÇOCuk neşrivatı tanzim e~ilecek dan dilimize çevril.miştir. Bu eser, 26 se- den işitir gibi oluyorlardı: .rDil~ be~def! 'Tavsiye ederiz. 
1\1 • , . • d k ne evvel de türkçeye tercüme ettirilmiş Azabkapıda itfaiye binası yanındaki ne dilerc:in!:o İnce sarı bıyıklı. gozlerı ~n 1- ==:.:-============::-

"a aarıf Vckaletı, ılk okullar a o u- c . t k .. f.bh . ta af dan 44 nurnaralı evde oturan Yasefin 10 yaş. mavi Ahmed bir RÜn, kayıkta Valide ır T 1 VA T R o L A R ) 
~~;. Çocukların \ikri 'kabiliyetlerini- ve c lemıye t» 

0
u u anesbı k.tr bınh k larındaki oğlu Mayer dün Şişhanede as- Sultanın yan;nda bir sa11.51n cariye gör - \. 

""~se}t . d k d·ıe neşro unmll§ ur. zaman u ı a a - . . ... 8 lt M dd . ı· kt" ııı.....--------------' lirı.e krn~k ve a~n.ı zamanb"la k{'n .ı . - kında, hıçbir takibat yapılmamıştır. Eser faıt caddeden geçerken şoför Hüseyinin mu~tu, t ~m ~[ab Ya~l on:öz~c;i~:St:· Şehır Tiyatrosu Tepeb:ı~ı dram kısmında 
o uma zevkını vere ı me ıçın . idaresindeki kamyonun çarpmasile ba- ıvırcı r .ı. 1 • !· f' - akoam '!aat. 20,30 da 

Yeni t . w k rmi halkın ar ve haya duygulanm rencıde e- .. _ ne Mehmed, Mapavrılı ıdı, Sultan Murad Yel 
\ir. edbırler almaga ·arar ve ş - dcr mahiyette değildir. Mernleketirnizde şından ve vucudunün muhtelif yerlerin- dan bir tl"rsane kaptanlı~ı istiyecekti. paze 

k tl . d.bl Af od"t• ·· t h den aP,ır surette yaralanmıştır. Kara .navtan bıyıklı gözleri iri ve kö- t!t.lklAl caddesi komedi k.ı.mımda 
rı V ~ka] pt, bu mak~adla mevcud çocuk 
"~l'iYatını tetkik ve tanzim edecek, 
"eır 

ıyrne ı e ı er var. r ı ın mus e - . • . . !' · . . . 
ı ı d ğ t b·ı ı· · 1 rın Yaralı çocuk ımdadı sıhhı ıle hastane- rniir gıbı kara balaban, kendısının hassa gündüz saat 14 te 

cen o up o ma ı ını es ı çın, on a • 1 b" d h Kel 0 1 
ı . t ·ım· 1 • •• t d.l ye kaldınlrnış, kazaya sebeb olan şoför sP.ailışorları araSlna ı ınmnsını . ır e, a- ğ a11 

li 1 e~Prler neşredece~ti:· Çocu~ nes-
tl ~atı ılk okulların birmcı devresı olan 

Ç'.tnc.. d · 1 d"· u ~ınıfa ve ikinci evresı o an 
.. ~:-_t \'~ beşinci sınıflara göre ayrıla -
'"""'t·r. 

---------------------------------
A.,kerllk Işleri: 
'---------------------------------

ma uma ı ı ıye erıne muracaa e ı me· · h" d k tt" ı·· ve csm"r . . hakkında takibata başlanmıo::tır. remı ~rn~aun an .. ara~"oz u . . . . " 
lıdır. :. biT carıyc ıle baş goz ediJmPStnı ıstıye -

Diğer suçlu Kenan da, mahkemede ez- bir sabıkalıyı bıçaklıyarak öldüren ba- cekti ... 
cümle, şunlan söylernic:tir: krü d Ağ Sarı, sansın, esmer. beyaz. kumral, "~~ lıkçı Şü nün uruşmasına 2 inci ır- ben ı· bl k b 

- Kitabı basan müessesenin sahibi- kicımiri, buğday iz ı ve a a • so u, 
cezada dün başlanmıştır. dr-,i!irmi vüzlü. top cehrclı; ve Karade -

yim. Bu eser, 1911-12 senelerinde ltitabcı Suçlu, sorgusunda Muharremiv kendi- nizli. Akdenizli, daltlı. vavlalı. bu kırk 
Kasım tarafından musavver olarak ba- sine nna avrat sövdüğünü. boğazını sık- g<'ncin deniz suyu ve rüzP.fırh pul pul ol
E.ılmıştır. Halen, rumca ve ermenice nüs- tığını, bıçak çekmek istediğini ve kendi- muş yür:lerinrlen nohud gibi ter taneleri 
halan piyasada satılmaktadır. Ayni eser, sinin de nefsini müdafaa için, bu suçu vuvarlanıyordu, fakat onlar. dP{!il htan-

Q_.I As lt ere çağ ıl :mlıır Ulus gazetesinde de tefrika edilmiştir. bu la. Irıma. Kırıma kadar kürPk cekr -
"~lı mı ı d işlediğini söyJemi~ir. bilı·r~erdi. Karsılarında, söilırC'~lPri diller<> "'-sk Ye Tümen Askerlik Dalres n en: Buı:rüne kadar takibata uğramamıştır. 

huı erıı~ını yapmamış olan 316 _ 334 (da.

1 
k Duruşma, şahid celbi için, tan~ edil- destan 0ımuş bir .eüzC'l crkok ile bir güzPl 

• n:ıJt!ıye 316 335 <dahH> muhnberc Sorgulardan sonra. mahkemece o u- miştir. kadın vnrdı. Bunlar bir ,:!C'nc padic:ahın 
ıııırı ' ve - · · f K 1 tb h. H kk . d tt>~· na Int>nsub erler celb ve sevkedile . nan eh ıvuku onya ı ra ırn a ı Erdek liman mDdUrU tevk·f adiidi ı:ıözdeleri idi. Bir ihtiHH vangını icın e 

833 er,ıır Şubelerde toplanma günü 26-12- tarafından verilen raporda, eserin müs· dü~nleri olmuştu. Hava+ları. ellerinde 
tu~ cıl ur Bunun ıçın mükelleflerin vaktinde tehcen olduğu anlatılıyor ve Id tabdan a. 400 liraya yakın para ve bir kısım ev- idi. Onları kurtarmak, Yiğitlik c;anı idi. 

erıl\ d k · ı· · d·w • ·dd" 1 Bostancıbaşı, kayı1rın b'lsında idi. İki-lıu e ınüracaat etmelerı liızım ır. lınrın ibarelerle bu cihctin isbatına giri- ra ı z.ımrne ıne geçır ıgı ı ıa o unan ,_ 
C"!bde bedeli nnkdi nlınmıyacaktır. sabık Erdek liman müdürü Süleyman, de bir: 

* şiliyordu. _ Ha aslanlar ha! .. Ha yiğitıer ha!.. 
lta<'ıkö Nihayet mahkeme, iddia makamının şehrimizde yakalanarak adliyeye veril- Hn bre kolunuzua Hazreti Ali kuvveti, 
1 : Y Askerilk f;iubesinden: talebi veçhile, Edebiyat Fakültesinden miştir. bostaneı oca~nın vüz ak1arı 1 •• 

'34 ~ Iıtı senelik hizmete tabı bulunnn 316- sorulmak suretile 5 salfıhiyettar profesö- Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ceza Dive bağırıyordu. Deli Büsevin de: 
Ola.rıı ~umıu ınuhabt>re sınıfından bakaya riin tesbitine ve bunların chlihibre tayi- mahkemesinde yapılan sorgusunda: - Sultan Muradın ekmeği size heHU 
dir. ar lle 335 do~umlular sevkedllecekler - ninc karar vermiş, duruşmayı talik et- - Ben, bu para ile evrakı zirnınetime o1ı;ıın-.. Dileyin benden ne dilers('niz vi -
b 

2
- Şl!ıl d geçirmcdim. Bunlan, bir gün Jimanda ğitler ... Ha asianiarım ha ... Size te1li ~tirıudü. re e toplanma gün U 26-12-1939 sa_ rnio::tir. nelı·n alayım ... Ha yi:r.itlerim ha, size h31r ., k l Id b 1 k rootöre teslim ederken, ayağım kaydı, "' " " -n Bir sabl a IYI ö Dren a 1 ÇI bahçe nlavırn!.. Ha sehbazlarım hn. ~ö -tııtecekt~.celbde de nnkdi bedel kabul edll _ düştüm. Para ve kıymetli evrak ta, de- reyim sb:i. akşam narnazına fstanbulda 

h - Sat muhak8m8 edildi nize düştü, demiştir. sarayı hümayuna varalım ... 
ı.. altkıncı ı gi.ınünde ınfirac::ıat etmlyenler Hukim, suçlunun tevkifine karar ver- Diye bostancı neferlerini teşvik edi -
uı~ a knnunı ceza dd 1 hkamı tat Ge('en Şeker Bayramında. kendisinden d ıı... l...&.o. 

' Olunacaktır. ma es o. ~~. - " miştir. yor, ikide birde elini, önüne koy U,ı;u ır.ıu haraç almak isti?'en Muharrem isminde 

aqam saat 20,30 da 
litizler 

llnlk Operetı - Bu nkşnm saat 9 da 
Enayiler 

ilan T arifemiz 
Tek sütun santbni ........................... 

Birinci sa h ·fe 
1 kinci sahife 
Oçüncü sahile 
Dördüncü sahile 
Iç sahileler 
Son sahile . 
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Muayyen bl:- müddet zarfında faz
laca miktarda mın yaptıracakı~r 
ayrıca tenztld • .. ı tar ı Cemizden 1stlfnde 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa Ufınlar Için ayrı bir tarlfe derplş 
cdllmlşUr. 

son Posta'nın t!cari 111\nlarına ald 
işler Için §U adrese müracaat edll
melidlr. 

iliinc•lıı> Kolll'lttlf Şirltetı 
l~nhr:un:m:rade ilan 
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Kaş!n iki gi!zel köyü: 
Çukurbağ, Kasaba lzmirlilerin ·Kültür 1 

parktan istifadeleri 
Silifkede su ve 1ş1k 

ihtiyaci 
Silifked~n yazılıyor: Şehrin Içeri. 

sinden Göksu gibi nehir akmak.a be· 
raber Silifkede ne elektrik ne de su 
tesisatı vardır. Halkın ekserisi terkL 
b'nde fazlaca k ireç bulunan kuyu o;u. 
yıı lçmekte, bir kısmı da nebrin su
yunu küplerde duraltarak kullanmak
tadır. Be eri topluluklar ancak nor. 
ınal ve sıhhi bir yaşama içerisinde bir 
medeniyet ıösterebi!irler: Bugün Si_ 
Iifkede hemen halkın % 90 nı böbrek
lerinde teresc;üp eden kum teşekkula
tı.,dan dolayı muztarih ve şikiiyetçi_ 

dirler ...• 

Her iki köy d! mahsuldar bir toprak üzerinde 
kurulmuştur. Çukurbağlıların Umumi Harbdeki 

kahramanlığı hala un utulmamışbr 

İçinde sayıstz spor V:! kü:tür müesseseleri ve sıhhat 
yuvaları bulunan kültür parktan tatil günlerinde 

12.000 kişi faydalanıyor 

-.l 

Kiiltür parkta oynıyan çocuklar 

İzmir (Hususi) - Bir şehrin haya- dört metreden fazla esmediği zaman
tında bir Kültür parkın ehemmiyetini larda paraşüt kulesinde genç kızlar ve 
biz İzmirliler Kültür parka· kavuştuk- delikanlılar muvaffakiyetli atla')'ışlar 
tan sonra daha iyi anlıyabiliyoruz. yapıyo-lar. 

İçinde sayısız spor ve kültür müessese- Ak~~mları saat 16 dan sonra Tur yo. 
leri, sıhhat yuvaları bulunan bu geniş lu:ıda· bisiklet ve motosiklet müsaba
parkın norm&.l günlerde, dört, beş b:n kaları ve gezintileri yapılıyor. At me
kiş-iyi, Pazar günleri ise vasati 12.000 rak1ıla:-• atlı spor sahası dahilinde, ma
kişiyi sinesinde topladığını ve meşgul nej yerlerinde ata binmeği öğreniyor
ettiğini görmek insana inşirah veriyor. lar. Pazar günleri açık hava tiyatro-

Aile kadınları hemen her~ün, iyi ha- sunda gür~ müsabakaları, açık spor 
valarda çocu~nu alarak Kültür parkın ve atlf"tik hareketleri yapılıyor. 
bol c;içekl; '"' bol ,güneşli yollarında Nebatat bahçesi ise, clünyanı'1 her 
dolaşıyorl .,.. Oyun yer)erinde ~en~ yav- ceşid ç:çeklerini bir araya toplıyan ve 
rul:ırın ' ··kları spor hareketlerı mu.· . t ·ı . k ı b' r 
h kk l . k 1 H t zıyare cı erıne zev aşı ayan ır ye a · ·a • azanç o uvor. ayvana .. .. . . . 
b h · d · ·ı c::'eı· dak"kalar olmuştur. Kultur park şu halıle Izmıre a çesın "ırı en ne"( ı ı • 
çocuklnr için mükemmel bir müşahede ma·hst~c:ı bir hediyt>dir. Bunun di~cr 

ve bilrti dersi teşkil ediyor. şeh!rJn .. imizde de kurulması muhakkak 

Tahetilee geri kalmış genç ve ihtiyar ki büyük kazançlar temin edecektir. 
kad•n1ar, emzikte çocuğu bulunan ana
far sıhhat müzesinde büyük istifadeler 
temin ediyorlaT. Bu müzede her ana 
sari h"'c;talıklardan nasıl korunacağını 
6~cni~· " v 01VTUSU bulunari analar do
ğuştan ı ""'l üç yaşına kadar çocu
ğunu nasıl "l)ruyacağını, nasıl bakaca. 
ğını, ne gibi "1dalar vereceğini öğrene
TC'ı: not ediyoı ve bunları tatbik etmek
le biiyük kaznnçlaT temin ediyor. 

Ege koyunlarınr'a şüpheli bir 
hasta'1k 

İzmir (Hususi) - Koyunlarda şüpheli 
bir !hastalık çıkmıştır. Vefiyat fazlarlır. 
Bu hastalığın cenubi Afrikadan ithal e
dilen deriler vasıtasile memlekete gir .. 
diği ve B'ıÖtonk tesmiye edildiği zanne -
dilmektcdir. Ziraat Vekaletinden bu lı:ıs-

GençlE.'r daha ziyade atış poligonunda ta'ıığı teşhis için bir mütchassıs istcn -
vakit geçiriyorlar. RüzgArın saniyede miştir. 

İkinci bir mesele de sulama l~lerL 
flir. Burası r:ibi Akdeniz iklimine tabi 
verlerde tabiidir ki yazın yatmur 
~ağrnaz. Ekilen butdayın verimini 
arttırmak ·için suiamıya ihtiyaç v:ı.r
,fır. Silirkeden sahile kadar o, dukça 
geonlş ve mümblt bir ova ortasında 

akan Göksu nchiri kanal, su dotapiarı 
sayesinde, istiradrli bir ,e kle getirilir
sf!. yurdun !;U bekliyen bu verimil top. 
rnğından verim birkaç misli artacak. 
tır. 

Bu yıla kadar içme ımyu temini ve 
sulama 1 lerinin yotuna konması içln 
teşebhü• er yapılmışo;a da semere iz 
kalmıştı. ~ilifkelilerin alikadarlardan 
b!iyük dilekleri, böbreklerinde kum 
tıağlatmıyacak su temini ile tarlala
rını sulayacak su tesisatınm yapıt_ 

masıdır. 

Bu :zanıri fhtiya~ ar yanında '?ehrin 
gecesini de karanlıktan kurtarmak 
medeni bir borç sayılır. 

Nehlrin akış kudretinden Istifade 
lle yapıtabilecek olan bu tesisat daha 
a:z gayret istiyor. 

Yurdun birçok yerluinde başartlan 
bu üç ilerleyiş hamlesinin burada da 
canlanmasını temenni ederiz. 

i zmir limanında ihracat 
faaliyeti 

Kaştcın gilzcl bir görünüş 

Kaş, (Hu.ı;usi) - Kaş merkezinin 2 sa- her an ölümle tehdi.d eden harab bir l<Ö1 
?,t -~zağında ve Gedife dağının tepeleri 1 okulu vardır. Birkaç sene evvele kadat 
ustunde kurulmuş bulunan Çukurbağ devam eden bu hal, civar köylülerin de 
köyü, ~aşın,. üz?m~~~~k~~ ikinciliği al-l yardımile muazzam bina inşası sureti!• 
mış, m:.ıst.ahsıl bır koyudur. durdurulmuŞ ve bugün köy çocukları 

Bu köy, eskiden kuru bir yerdi. Nisbe- planlı bir ilk okul çatısı altında jrfaıı 
ten susuz olan Çukurbağda köylüler top-~ nurundan faydalanmağa başlamıştır. 
rağın icabı, bademciliğe ve üzümcülüğe Bursa ipekleri gibi iyi ipek randım<ı01 

heves etmiş'erdi. e'de edilen Kasaıbada halk. halen eski u-
Hayati olan bu meselc, bura köylüsü sullerle ipckçilik yapmaktadırlar. Fakat 

tarafından ehemıniyetle ele alınmış ve güçlükicre rağmen elde edilen netice, şa
, son birkaç yıl içinde gösterHen gayret yanı memnuniyettir. 
semereli neticesini verrneğe başlarr..ıştır. Toprağı müıjbit, sulak olan Kasabadil 

Bugün Kaşın ve civarının üzüm ihti- portakal, limon gibi kıymetli a~çların 
yacını karşılayan Margaz köyünden son_ yetiştirilmesine ça'ışılmaktadır. . 

ı ra Çukurbağ ikinci gelmektedir. ı Artık bundan sonra, kendilerine iyi bır 
Köyün, coğTaf)~ası, çok enteresandır. inkişaf vadedilen Kasabalıların, durma -

Çukurbağ. Kaş, Yeniköy, Ağullu, Pınar- maları, köyün sosyal, ekonomik, bayın : 
başı ve Dere köylerinin ortasında ve Kaş- dır!ık sahalarında kalkınmasını sistenılı 
tan gayri diğer köylerle irtihatı iyi ve bir çalışma şekline bağlamaları zamant 

İzmir (Hususi) _ Mevsim başından 15 yo'ları b!rer vadi. ile birleştirmektcdir.. gelmiştir. 
İl.kkanun tarihine kadar İzmir limanın _1 Topragı dah.~ zıya~c su~a mu~t~c ~~- -----------
dan muhtelif memle!<etlere 34,618 ton ü- mıvan mahsulun yetışmf>_•;ıne musaıddır. Muşfa r.ocuk Esirgerne 
züm, 25,642 ton incir ihraç edilmiştir. 1 Evvc'ce burada bir ilk mekteb vardı. Kurumunun faaliyeti 

Geçen sene İncir ve üzüm mahsulleri- Mu.:ılliminin tckaüde çıkmasile mekteb, 
nin yüzde 82 sini satın alan Almanyaya kapanmış ve mütevazı bir çatı nitında ~~
bu sene tek kilo bP-e ihracat yapılmn _ fan nurundan faydalanmağa çalışaıı koy 
mıştır: Buna ~ukabil bu sene İngiltere 

1 

çocukları . c,:ıhil kallT'.ağa. ba.şta~ı?lardır. 
bu iki mahsulun sı:ıtı.şındn en baştadır. Çukurbagın, par1.ak bır mazısı vardır. 
İtalya ve Fransa ikinci ve üçüncülüğü mu Harbi Umumi yıllarında. Çukurbağ, yurd 
hafaza etmektedir. müdalaasma sahne olmuş yerlerdendir. 

İngiltere iaşe nezaretinin İzmir piynsa- Meis adasına gelen Fransız .Jandark kru
smdan satın aldığı emtia yakında sevke- vazörü, vakit vakit Kaş sahillerine yak-
dilccektir. !aşarak korsanlık yapmış ve asker çıkar- , 

Edirnede tasarruf haflas1 
Edirne (Hususi) - Bugün şehrimizde 

ekonomi biriktirme ve yerli mallar haf -
tası münasebetilc bir geçid olayı yapıl -
dı. Hazırlanan bir program mucibince 
saat ikide belediye önünde halk ve mek
tebler toplanarak haftanın mühim mana 
ve mahiyetini anlatan bir nutuk söyl€ı:ı
dikten sonra borsa önüne gelindi. Bur.:ı
da da ayni maksadda bir hitabe irad e
dildi ve alay dağı1ıdı. 

mı§tı. Giinün birinde Ka.şın arkasındaki 
Bucak Jimanına da asker ihraç eden bu 
kruvazörc karşı Çukurbağlıların verdiği 
parlak mukabele, hala anılıyor. Karaya 
çıkarılan asker1er, Gedife dağı etekleri. 
ne y.ayılma~a b~lamış ''e bu dağın sırt
larındaki bir silah dcpomuzu znpta 1 

muvaf:Cak olmuştu. O sırada, Gerlifenin 
tepelerinde ta:hassun etmiş bnlunan Çu
kurbağ kövlüleri, ellerindeki köhne si
Hihlarilc düşman askerlerine bir yaylım 
atec:; -8Çll"I Ş1ar. cephanelikten alınıp g5tü
rülmek istenilen iki kasa cepl-ıanevi bıra

Hafta münasebctile oku'larda konfe- km kaçan dü.sman1ar. gemilerine bine
ranslar verilerek ekonomi ve biriktirme rC'k k"cmı~lardır. 
mevzuları üzerinde halkın ve mekteble>- Cukurbağhlar, memleket müdafaa-ı 
rin aydınlatılmasına çalışıldı. sında verdikleri bu kıymetli nümunede!l . ~· Es·rgıt 

· Muş (Hususı -Muş Çocuk ı 
dolayı hala iftihar duym.aktadırlar. · . d ıoy.roetlt 

1 · f t' ] t ·· U V hab me K11sumu çok yerın e ve 
Zmir U DO an renor 8 ...,. faal\ ·etler göstermektedir. Meınleke -

istifa otfi Kasm Kacab:ı kö)ii , kazamızın tam or- tirr.i;de çok ça·lışmıya muhtaç bulurıll~ 
tasına tesadüf eden Kasaba cvasının ye- K seçilen fatJ 

İzmir {llususi) -İzmir ınıntakası fut-ı ·ı d .. lük' . üstüne yayılmış şirin bir ~u urum~ geçen sene m. bllş· 
bol antrcnörlüğüne tayin edilen Vehab şkı .. .7l:U: B en k"d n v., .. ın m rke- ıda:e heyetı bu sene de 67 ~oc~6 ..... ve 

. . oyuur. urası. es ı c •'"".i e v k d lb" gr,_.dırını~ 
Altaya 250 lira ücret verıleccğı mukar - ~ . d" ş· d" Ka _ Gömbe !"..n.c::esinin gu" tan aynga a ar e ıse J h sirıe 

. . . . zıy ı. ım 1
• ş y~ - mcktebdeki fakir çocuklarm ep 

rer ıken yenı harem kanunu mucıbınce ı zergahında ve bir sürü köylerin ortasın- • .. V k" •b gibi ]e -
· ·· ·lm· v h b d · ı·f t .. f d k" .. kalem, kagnd, defter ve ıta 01 Bütün yurdda olduguv gı"bi Erzincanda da yerli mallar ve tasarruf haftası 50 lıra ucret verı 1~ e a a ıs 1 a e - da bulunan Kasaba, dort tara ın a ı duz d V t t F togratıarı 

.. .. . . . vazım da agır mış ır. o ıı QOk güzel bir §ekilde başlamıştır. Yukarıdaki resim yapılan merasime ~tirak miştir. Vchab, Altay klübune mtısab et- ovaları ve yıllanmış çınarlanle sulak ve .. d d" v. b m"nimini yavrul<tr 
b k d mi-c:tir. Yeniden futbol oynıyacaktır. verimli bir 'mıntaka teşkil eylemektedir. gon er ıgım tau ı k yemek dJ ed~e.n_b•i•r.;g~r=u,.;p;.,u=v=a=l=i =il:ıc:e==ir=l=ik=t=e~g=ös=t=e=nn=e=te=i=r=. ::c:::ı--==-=ı=-=--==-=-=-====='Y=========::::ıı::==-====::::ııı==- • .. . kururnca mun zaman sıca ... 

• Kasabada bol agaç vardır. Goz alabıl • k d" B .. .. fakir kU 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey ilim ve fen 
adamları söylüyorlar. 

... Avrupa medeniyet! bil
hassa son yirmi senedenberi 
dev adonlarile ilerliyor:IUUf-

' 

... ve daha da Herliyecek
mif ..• 

Hasan Bey - Hakları var, 
harbsiz, gürültüstiz bir sene 
geçirmediğimizden belli! 

dig· ine uzanan ve etrafından yesil dağlar- hi verilme hte ır.kt u gk~nun ın mi1 -
· ··kı · ·· c o ur · ı yarın 

la çevrilmi~ bulunan Ka~aba ovası üze.- çu erı t~.P .. kt .d. K mun bU f9" 
rinde göklere yükselen selvi1er, koyu n~vve.r uyu erı ır. u;uhalkı da se
gölgeli çınarlar göze çarpmaktadır. Bu - alıyetı çocuklarlahbera~e. i de"afll e
rada erik armud bo1dur. Bilhassa dut _ vindirmiştir. Bu ayır ı ış n. . de blJ 

' d b"l · · · g· lerimızın . çuluk çok ilerilemiştir. Kaslbalıların e - e. ı mesı ıçın zen ın fakıt' 
zeldenberi üstünde ehcmmivetli emeklf'r husus!a fazla alakalanmaları ve a her 

• h' · ı kurum sarfeylerlikleri ipekçilik sahasında çok lü vavrulan ımayesme a an tsrı ve 
Ztımlu olan dut ağaçları. mebrulen yetiş- suretle yardım etmeleri bir va 
tirPmi§tir. Esasen toprağı sulak ve fe - vicdrm borcudur. d 
yizli olan burada her türlü toprak F k" · ff · b .., day daiJtfl! f 
mahsullPrinin vetiştirilmesi keyfiyeti a Ir çı çıye ug d ıd fal<ir 
imkan dahilindev görülmektedir. Adana, (Hususi) - Adana 8 tcV.ziBtt 

Etraftaki köylerin de iştirakile muaz_ çifçilere yapılmakta olan bu~cla~o bU~· 
zam fbir ilk mekteb ·binasına kavuşmuş son bulmuştur. Çifçiye 50.000 
olan Kasabada, eskiden köy çoouklarını day dağıtılmıştır. 
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Baş, Diş, ezle 
Grip, Romat"zma 

ve b:.itün ağnlıınoı derhal keaer. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Istanbul Belediyesi Ilanlan 
Dk lduhammen 

ı 

SON POSTA 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tıı.::nnmen tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 lialyan L•re.i 

Merkezi: MiLANO 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New. York'ta şubeleri vardır. 

ternır· .at b d ıı 
-----=. e c Ilarlçteki bankalarıauz: 

18,1}() --240-,00-- Taksim Mete caddesi 2/ 2 ntımaralı kışıanın orta katmda 3 odnh BANCA OOMMER.C.İIALE ~NA 

8,30 
~.so 
45oo 

84,00 
300,00 
600,00 

daire. <Franccı Pa.rl.s, Marseille. Toulouse, Nice, 
Taksim Mete caddesi 2/ı numaralı k~la altında ı oda. Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan. 
Taksim Mete caddeslnlıı kışla lçln 2/3 numaralı 4 odah bir daire ıes _ Plns, Villefranche _ sur _ Mer, Casab -
Taksim Mete caddesi Panaıoma geçldl 4;4/ı, 22/24 No. Panorama ıanca (Maroc). 

gazlno.su mahalli. BANCA COMMERCİALE İTALİANA E RO. 
4.50 GO oo Taksim Panaromn gçldi 20 numaralı ıı:~a aıtmda ı oda. 1\fENA: Bucarest, Arad, Braila, Brasoy, CluJ 
2.25 30 00 Taksim Pnnaroma geçldl 3 numaralı baraka yerı. Costanza Calnz, Slbiu, Timichoara. 

bt tE-minat m'ıktarlarlle tahmin bedelleri yukarıda yazılı eml~k kiraya verilece~lnden BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
'Yrı n:rrı arttırmaya konulmuştur. İhale ı /ı 940 Pazarte.!l günü saat ı4 de daimi encü. BULGARA. So!la. Burgas, Plovdiv, Varna. 
~e~dc yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelô.t müdür}ü~ü kaleminde görüleblllr. BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
e~l Plerln ilk teminat makbuz veya mek•ublarlle 1hale günu muayyen saatte daimi L'EGİITO. Alexnndrle d'Egypte, Elkahlrc. 

cürncnde bulunmaları. (10392) •Port _ Said. 

ı BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
GRECA, Atina, Pire, Selanik. fstanbu, 

1 BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
ls ~a.~rrnpaşa 9 uncu lik okula Hhak edUrnek üzere, 1295 tarihli kararnameye tevfikan rnus·r COMPANY, Pihi~adelphla.. . 11

mli.l\tine karar vcril~n Kasıınpaşada Yahya K:lhya mahallesinin Uzunyol caddesinda RANCA COMMERCIALE ITALIANA 
~ltı, Yenı 1 kapı No.lı ve Faik Yüksekbilgiye ald ar.:ıanın beher metresine takdir olunruı TRUST COMPANY _ New-York. 

Valri~inden : 

lll ~~~ıı. bedelin arttırması ve buraya getirilen lnşa~t malzemesine de kıymet takdir edll· Müşterek Bankalar 
~· hususunda mal sahibi tarafından yapılan 1tll'nz şehir mecllslnln 29/XI/ı939 tarihli Bnnque Française et İtalienne pour l'ame 
a l~ntısında tetklk olunmuş ve gerek arsanın beher metresine takdir edllen 7 llranm rlql'e d'!.l .~ud, Paris . 
• :ttırıınıası, gerekse ınşaat malzemesine de kıymet takdiri hakkındaki talebin reddine Arjantınde : Buenos - Aires, Rosarlo rte 
llı~ 'nş-ıat malzemesinin maı sahibine iadesine karar verUmlş oldu~u ve mal sahibinin Santa f~. 
r ~acaaua takrfr vererek istihkakını alması, aksi takdirde tararnamesının 98 tarilul l BRESİLYA'da: sao.Pnuıo ve başlıca §e -
~ lllahsusası hükümlerı tatbik olunacağı llfın olunur. d0533• htrler}n~e şubeler. ':;;;::; -============::;~-:-;.:::= --- CH !Ll' de: Santıago, Vnlparaiso. 

- COLOI\IBİA'da: Bogota, Barrnnquilla, Mc 

ec anelar E ii dokt run günlük 
notlarından 

Satra kes~sl saneliarı 
lle taşiart 
rı :Meşhur bir tıb profesörü: .Göbek üze
la~de hissedHen buyuk sancılarda mut -
rı~ sarra kesesini ve kara cl~eri dü§ii. 
f Utı{izı. demiştir. Haklkaten blr~ok de
ha ıanıan zaman gelen mide sancıları ve 
r aZitıl3ızJık gibi tcıô.kkl edilen n~rılar ve 
k:ahataızııklar var ki bunların bir safra 

0ese.s1 taşı olabllecejtl pek düşünülmez. 
btYrt nıuayyen zamanlarda herhangi 
atr haz.unsızlıktan mütevellid bir mide 
k/ısı gibi teJfikk1 edUir. Halbuki bu safra 
liu.sesı taşlarının başlanğıç krlzlerldlr. 
~·r::un Için dcrhal tcdabire müracaat 
'i·· ek ldzımdır. Tedabir de perh1zdlr. 
ba~lı Şeyler, salçalı yemekler, turşular, 
Yu aratıı şeyler, .sı~ır eti, beyin, böbrek 
gıcıllıtırta gibi !oklelnll şeyler, müteharrlş 
llla~lar kat'lyen yemek caiz de~lldir. Şlş. 
&ur 1se ınuhakkak kllolarını tedrlcl bir 
vadettc indlrmlye çalışmalıdır. Açık ha. 
«iır " sabah ve akşam yuruyüş yapmalı. 
llla'ı J.cat'lyen lnkıbaz olmamasına çalış
~Oit Idır. tJkollü Içkiler kara ciğer üzerine 
~tra/ena te~ır cttl~nden kat'iyen müs. 
h~ kuUanmamnlıdır. Maden suları bll. 
taYsJ'\ kalevi maden suları çok şnyanı 
tabı Yedlr. Eğer s:ıfra taşı krizlerı ıztı. 
ıler~rı devam eder ve sarılık yapıırsa, 
tıbbt eı hararet yüksellrse o zaman tabii 
lca0 "" belki cerrahi müdahaleler de 
ıloı:ıo eder. Fakat bu noktalar tamamen 

' rlara aid Jşlerdlr. 

ııuı~'lb 1ıt1y•~ oku:rucuıarınıı.ı po.,ts 
ctır 11/0llanıaı~r,nı rlca ede-rim. AIC!l tak

ı.tek.lerı mukı..bele,lz ltalabuır. 

~ -' 
~~============~ 

DOYÇE ORIENT BANI< 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

tiırlz• 
~ 
n Galata - istanbul - İzmir 

eposu: İst. Tutün Gi.nnrüğü ll 

Bu reee nöbetçi olan eczaneler lUn
dır: 

İs!anbuJ elbetindekiler: 
Emlnönünde: ( Yorgl }, Aksarayda : 

(Pertev}, Şehzadebaşmda: CÜnlversltc ı, 
Alemdarda : <Eşref Neş'etl, Beyazıdda : 
<Haydar), Futlhde: (Vltalt), Bakırköyün. 
de. (Merkez), Eyübde: (Eyübsultanı. 
~yofJu cihetindeki!er: 
İstlklAl caddesinde: COalatasarny, oa. 

rlhl, Kurtuluşta: (Kurtuluş}, Maçkada: 
CMaçka), Galatada: <İki Yol), Beşiktaş. 
ta: CVIdln). 

Bo"'azlçl, Kadıköy, ve Adalardakiler: 
KadıköyUnde: (Kadıköy, ÜskUdarda : 

ı (İmrP.hor), Sarıyerde: (Nuri), Adalar _ 
da: (Şinasi Rıza}. 

~--------------__) 
Ankara borsrs1 1 

.'\çılış - Kapanış !!atları 19/ 121939 

ÇEKLER 
ıı-------: 

Lol'dra 
Ncu . York 
P.ns 
M.lano 
Cenevre 
Mmst(·rdam 
Herlin 
D::ukı el 
Atina 

Açılış.Kapan:.ş 

I St~rlln 5 2375 5.21 
100 Druar 130.36 130.36 
100 Frank 2.9675 2 !155 
IOO Lııı.t 6."1375 6.70 
ıoo İsvlç. Fr. 29.30 29.1475 
100 Florln 69.3480 G!l.S48J 
100 Rayışmark 
JIJO B"i"a 21.62 
100 Drahml 0.97 

'>fya 100 Lcva ı 6025 
100 Çek Kro. 

\•ar~ovn 

Duc:ı.ıpeşlc 

B .ı kr ; 
BP!grad 
Yokoh,ma 
StoKho m 
Mo konı 

100 Pereta 
100 Zirrtl 
1 oo Pe ~o 

100 Lcy 
ıoo D nar 
100 Yrn 
100 İsvec Kr. 
100 Ruble 

13.605 

23 8075 
097 
3175 

31 21 
31 0825 

rsı . ::ım ve taJıvilat 

Tiirk borcu I , II, III pe. 19.-
Erg nı 19 70 
ı . a r 5 lkr mljell 19 30 
Sıvas.Erzurum II 19.-

ıı ıı IV 19-
ıı ıı V 19.-
" 'D VI 19.-

A~a Df'mlr. Mii Pe. 
Turklye u. Tiyatro 
İltlhndı Milli Türk 
S gorta Şirketi 
Rejl 

37.75 
31.75 
20.25 

0.92 

21 5075 
o 965 

23.6E25 
o 965 
3.15';'5 

31.045 L 
30.92 1 

19.-
19.75 
10.25 
::9.
l!l. -
10. -
19. 
37 75 
31.75 
20.25 

0.92 

deTI 1n. 
URUGUA Y'da: .Montevldeo. 
B§.NOA DELLA SYİZZERA İTALİANA: 
Lugano. Belllnzona, Chlasso, Locarno. 
Zurich, Mrndris!o. 
BANCA U~GARO • İTALİANA S. A. 

Peşte Vf' başlıca §ehirlerde şubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 
Zngreb, Sussk. 
BANCA İTAJ,İANO • LiMA 
L!ma tPerou) da başlıca şehirlerde oube. 

ler: 
BANCA İTALİANO - GUA'l"AQUİL. 
Ouayaqull. 
t~tanbul merkerl: 
Oalat.a, Voyvoda cadde..<;i, Karaköypalas 

Telefon 44845 
istnnbul büro u: 
Alnıerne nn han. Telefon 22900 / 3/ 11/12/ 15 
Beyoftu biirosu: 
İstlkH'll caddesi No. 247. Telefon· 41046. 
KasalRr ıcarı: İtalya ve Macnrlstan Için 

ve Tour!stlque cekleri ve B. C. İ. TRAVEL. 
LER'S çekleri. 

Doktor Haflz Cemal 
(l.oı rı·•n Hekim) 

Divanyolunda 10-1 num'irad:ı 'ıE'rgün 

hasta kahul eder. TC'~efon 2104-t-~.33!18 

Tes s tarihi : 1888 

Idare Me.rkt>zi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şub~ler;: 

İSTANBUL .Galata ve Yenıcami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

···························································-
Son Posta 1\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Sayfa ı 1 

cari hesaplar 1940 üçük 

İKRAMİYE PLANI 
Kesideler: ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, ı İkinciteşrL-ı 

tarihlcri.nrlu yapılacaktır. 

Kumbartılı ve kuw.ba .. asıı /ıP.::ıaplarında en az elli lirası bulunanlar 

kuruya dtıhil edilecelkerdir. 

194] iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. Lira 
3 1000 " - 3000. " , 
6 5JQ = 3000. , , ,, 

12 250 " - 3000. , ,, 
40 , 100 u - 40~0. " 
75 " 

Sü 
" - 3750. 

" 210 25 = 5250. 

Türkiye Iş D:ınkasın:ı para yntırmakla yalnız par..ı biriktirmq 

olmıı.z, ay>ıı zamanda t11liinizi de denemiş olu~S'I.tt.t~z. 

Nafıa Vekaletinden: 
Erzu:-·.ım ile kilometre 18 + 500 elvarında bulunan Uzunahmetler arası demiryol 1n.. 

t ay rerşiyatı Işi kapalı zarf usullle eksntmeye konulmuştur. 

ça: ~ \~~lltme 6111940 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on birde Vekllletlmlz 

I. t Dalreslndekl arttırma ekslltm~ ve ihale komisyonu odasında yapı.. Demiryolları n~aa ' 

lac~lfhr. · .. ll bin llrad 
t llyatın muhnmmen bedeli Iki Mllyon Uç Yuz El ır. 2 _ Bu Inşaa ve ame 

3 - Muvakkat teminatı «84,250• liradır. • 

4 _ Mukavele J>rojesl, eksiitme şartııamesl, bayı:ı:ıd!I'lık işleri genel şıı.rtnamesl, teke-o 

ometre plfı.n ve proflll, fcnni şartname, 9ı B numarıı.Iı malzeme tıpi, telgraf hattı ~n... 
namesl, ferşlyat tallmatnnmesl, vahldl kıyasll fiat oetveli, ~imento normundan mürekkep 
bir takım münnkasa evrak! Elli Lira bedelle Demırrollar Inşaat Dalresinden tedarik 
olunabilir. 

5 _ Bu eksilımeye girmek lstıyenler referans ve diğer veslkalarını bir !stldaya ba~ıı.. 
yıırak f!l:slltme gününden en nz sekiz gün evvel VekAletlmize vermek suret.ııe bu 1g ı~n 
chilyeL vesikası ıstiyecekler ve bu veslkayı münakasa k?mlsyonuna vereceklerdir. Elo
sUtmc tarihinden lfı.akal sekiz gün evvel y:ı.pılmamı~ müracaatlar naznrı dikkate alın.. 
maz. • 

6 _ Ekslltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksutme ve Ihale kanunu muclbln.. 
ce lbrazına mecbur oldukları evrak ve veslknlarını ve beşinci maddede izah olunaq 
ehlıyet veslkalarl1e muvakkat teminatlarını ve fiat teklifini havl kapıı.lı ve mühü~ 
zarflarını gene mezkür 2490 numaralı kanunun ve tksutme şartnamesinin tarifatı daire. 
sinde hazırlıyarak 6/1/ 940 tarihinde saat ?na kadar numaralı makbuz mukabilinde 
nen.Iryollar İnşaat Arttırma, Eksiitme ve Ihale ltoml.syonu Ba§k.anlıiına t.esl1m etmSt 
olmaları lAzımdır. .&468• cl0463. 
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ANKARA G A 

SON POSTA 

A 

·E • 

- . 
BAŞ, D Ş, NEZLE, ~RIP 
ROMATİZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KlRlKLIK 

ve bütün ağrılar1n1 derhal keser 
lüzumunda günde J ka~e alınabilir. 

CAZiNOSU 30SENE 
Meşhur MARKO BABEN Orkastrasının iştirakile denberi meşhur 

- -- . .. ·--== --~·~- _ ... 

Sabah, Öğle ve Akşam Her 
yemekten sonra günde 3 defa 

dışlerinizı muntazanıa.ı ttrçalay1n1z 
Her Cu:nartesi ve Pazar g · nleri saat 16.30 oan ( 19) a kadar 

DANSLI ÇAY-- ~-r ~üzel~ik 1,~~~~~~~~~~~~ • 1 BATERIE İLE RADYOLARINI İSTİMAL 
YILBAŞI Reveyyonu için masalarınızın şimdiden 
tutulması nı dileriz. Meşrubat tarifelerinde değişiklik 

eçe esJ EDENLERIN NAZARI DİKKATİNE: 
yoktur. ~ 

KIZILA Y CEMİYETf 
UMUMİ MERKEZİNCEN: 

Elbi~e-ik ve Pa!toluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltolu.k kumaş eksiitme su

rctile ıntinakasaya konulmuş olduğundan taliblerin nümuneleri cönnek 
'here hergün Yenipostane civarında Mimarvedad caddesi (KlZlLAY) 
hanında Kı:ı..ılay Deposu DirekWrlüğüne müracaatleri ve eksiltmeye iş. 
tirak için de 27/12/939 Çarşamba ı\inü saat 14 te bu Müdürlükte hazır 
bulunmalan ilan olunur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Levazım Arnirliği Sabnalma Komisyonundan: 
Miktarı Cinsi Muhammen fiatı İlle teminat 

, Lira' Lim Cumarteııl Saat 

51)() Erat batta_ 4000 300 Açık 23/121939 ıı 
nlyesı eltsutme 

300 • Erat k1lim1 1050 lU , • 12 

ı - Teşkilat ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem e,şya açık: ek:slltmeye çıkarıl. 
mıştır. 

2 - Şartname ve nümunelerJ komisyonda görüleblUr. 
3 - İsteklılerJn gün ve saatinde hizalarında miktarı gösterllen teminat makbuzlarlle 

kdnunl veslkalarını M.mllen Galata GümrUk caddesi Veli Alemdar ham ttinci kattaki 
koın.Uıyona gelmeleri. «10078• , ' 

ESKI ve YENI ROMATIZ ~.A, LUfV:BAGO, Sl
y A TiK, OMUZ, ARKA, BEL, DIZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli ağrıları 

1 teskin ve izale eder. 

Hangar inşaat• 
Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - İstanbulda Pendik iatasyonunda yapılacak hububat han

ıara götürü olarak kapala zarf uaulile eksittmeye konulmu,tur. 
Keıif bedeli <1355001> otuz bef bin be§ yüz liradır. 

2 - Eksiitme evrakı «3u üç lira mukabil:nde Ofis Umum Mü
dürlüğünden ve Ofisin İstanbul Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiitme 23/12/939 tarihinde saat ı ı de Ankarada Ofia 
Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Teklif mektubJarım havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin 
muhaberat aerv;ainde teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı <<2662.50)) iki bin altı yüz alt
mıt iki lira elli kuru,tur. 

s.- tatekliler teklif eVl'akı meyanına ekailtmeye girebilmek 
için ihale tarihinden nihayet iki aiin evvel Ofisten alacakları 
ehliyet vesikuın koyacaklardır. «6433ıı ((}0422)) 

TORK HEKIMLERI DOSTLUK ve YARDIM CEMIYETINDEN : 
30 Birincikanun 1939 Cumartesi günü saat bir buçukta umumt toplantı 

aktedileceğinden a4Y.lnın Etıbba Odasını 1eşrifieri rica olunur. 

KUSURSUZ 
BİR TENE 
Malik ol-
mak Için 

SEMERESf
Nİ VERMIŞ 
BİR GÜZELLIK REÇETESI. 
Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
be>y&ı.latmak için tesiri Lc;bat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 
s!yah benlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla
nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
gH•ç kadın ·rollerini oynamıya mu
v~ffak oluyordu. (Pancr~atine ile 
tasfiye edilmiş) saf biraz süt krcma
sını gene tasfiye edilmiş biraz zey
tinya~ ile karıştınnız. Sonra bunu 
i~i kısım saf krema ile tekrar karış-
tırınız. Eczacınız bu halilayı ihzar 
ed~bilir. Fakat az miktarda olacağı 
için pnhalıya mal olur. Halbuki yağ
sız beyaz renkteki Tokalan kremi
nin terkibinde musaffa zeytinyağile 
istihzar edilmiş bu kremadan var -
dır. Cildinizi besler, beyazlatır ve 
gençleştirir. Yukarıda resmini gör-
dü~ünüz genç kadın bize yazıyor: 
cTokalon kreminin üç günlük isti
malinden sonra cildim açık, taze ve 
güzel oldu~. Tenin güzelliği için 
ya~sız Tokalon kremini tecrübe edi
niz. Bugün milyonlarca kadınlar 
dünyanın her tarafında her sabah 
m~~ntazaman Tokalon kremini kul
lamrlar. Müsmir neticeleri garan -
tidir. 

,-~ Alaturka ve alafranga ~ 
mükemmel 

Yemek, Tatlı 
Pastalar kitabı 

Y ttzan: l<'tthriye Nedim 
Bo~az Derdi 

Bug!ln ne pişireiını? diye cttışlln· 
ıııeyiıı, yeni çıkan bu kitnpt" her 
keseye uygu ı ybmeklerin tıırlti 

vardır. 
Fiatı: 100, cildiisi 12:> kuru,. 

Sa.ış yeri: 
Istanbul lnk1Uip Kitabevi 

~-~HALIL SEZER ..... - .. 
Karyola ve Madeni Eşya Fabrikası 

Muhtelir Ci'ls kl\rvola ve divantarla madeni möbleler fabrikanın l!ölonla
ruda te5hir edilmekte cılup evvelce oldu~u gibi biçbir yerde satı-, yeri 

yoktur. Sirkeci SalkımsO~t\t, Demtrkapı cadı\eilt No. 7. 'I·eı: ~!1632 

'NOEL CAMLARI 
Noel Çsmlarımzı, salon yeşillik· 
leri Ye çok çı::şit aas fıdanlsrı
nızı Ortsköyd~ Ankttra Bahçe-

sinde bulahilirsinlz. V ASIL 

Markalı yassı pilleri radyolar için t-n mükemmel pillerdir 

Dünyanın en dayanıi lı pil eridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet gö.mektedir. 
Pılleri her çeşit feneriere uyar. 
Pilleri her keseye elveri~lic.ir. 
Pi ler.ni her yerde arayınız. 

Toptan satls yeri: Tahtakale No. 51 

Hayatta en lüzumlu .,şeyıeri bildiren 
MUHTIRALI - HARİT ALI 

HAYAT T AKViMi ÇlKTI 
Bu eşsiz ve emsalsiz takvimde bu sene 
~ tane · r.enkli harita. 72 devletin bandrası 

320 sahife en lüzumlu yazılar ve mükemmel bir muhtıra defterı vardır 
Yazılarda'lı . bazıları: T akvime dair her türlü ~alıimat, dünya tarihi. dinler 

tarihi, ihtiralar tarihi, inkilap tarihı .. 
Dünya de~letkri~in nüfus ve ku~vetleri. düny~daki mu.siümanlar .. 
Devleti.mizin tr,kilatı, vilayet ve katalarımız. tren .· istasyonları. limanlar n ' 

i~kcleler, kanunlarımız. · ... 
Türkiye, Şark v~ Avrupa trenlerinin harekd zamanları ve bilet ücretleri. 
Hastalıklar ve kazalara kartı r;arel.er, sağiıie bilgileri. güzel ve sağl aıtl 

"lmak çareleri.. ' . ' • 
6 tane renkli harit.a ve 72 devletin renkli bandıralan. . 

1 Bu e~siz .ve . emsal~ız takvarnin tak li tl erini . almamak için, (HA) . .\ 
T AKVIMI) adına ve { MAARIF · KitaphanC$i) imza5ına dikkat etmelidıi · 

Fiyatı her yerde 25; mükemmel ciltlisı 35 kuru~tur. 

P. T. T. U. MUdürlüğftnden: . ıttıd• •' 
İc!aremlze a250» Ura aylık ücretle bir yüksek mimar alınacaktU". Taliblerın1 ıındilt .. evrnkı rniisbltelerile birlikte 211/940 tarihine kadar Ankarada P. T. T. umuın , 10246' 

ıugü MuamelM Müdürtütüne müracaatıarı. «6334• ~ 

DBUTSCBE LUFTBANSi 
Kış uçuş tarifesi : · 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTE~~~ 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budape1teye Viyana üzerı p.b• 
BERLİN'e Sofyadan Sela .ıik ve Atina'ya irtibat vardır. 

61
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ı · · · at••ziyada malumat almak, biletler ve kayit muame esı ıçın 

HA N S vWğ.A LrTE RilmfiE'u ST EL 
8 T ı f " HANSAFl .. Ut; " Galata Rıhtım No 45 Telefon: 4117 - e grr. ı 

Be!ediye Sular İdaresinden ıtı~~ıı = 
Tak.~lm suyu galerUer!nde görülen çôkuntülerln tamiri için 14/12/9~9 i~a~abJl ::,ı! 

suların dört gün kesUece~l Uln cdllmlştl. Amelly~t sırasında galer n arıtınası ~ l#' 
noktalannın da tamtre muhtaç oldutu görl.ilınü' oldu~undan bunları~: oıııd· 
gün kadar Taktim sularının nöbeUe verllınt&l zarureU hasıl oldutu 
yun Terkos suyu lle alakası yoktur. (105f.U 


