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Fiatı S Kurus 

Sovyetler 
hatt1.n.1. 

yar ad1. 
20 Rus tankı iğtinam edildi 

~iııler motörlii. kıt'a.ların ve ağır 
topların iştirakile yapılan 

8o'Vyet taa.rruzunu püskürttüler 
20o s t · d·· F" ı A d" .. · d b ovye tayyaresı un ın an ıya uzerın e uçtu 

0 tnbalar yağdır.:h, 20 den fazla tayvare düşürüldü 

-· 
ı Karlar üstünde yurdlannı mü dafaa eden Fin askerleri 

-·················································· .................... . ........................................................................ 
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ihtikAr ıuücadelesini 
ilk neticeleri abnd1. 

: Şurada burada gizlenen Kahve fiatlarında 
birdtnbire kiloda 10 
kuruşluk tenezzül 

kaydtdildi 

Hububat piyasasında 
canlı.'ık görüldü, 
Anadolunun satış 

tekliflehne a!fıka arttı 

mani/atura stokları 
meydana çzkt1, fakat 

müşteri bulamadı 
....................................................................... 

ı . . 
i 
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uhtekirler şaşaladllar! 

25.000 liralık manifatura alan 
doktor alelacele müşteri arıyor! 
Mal almak arzu ve ihtiyacinda olan küçük tacirlerle perakendeciler de 

fiatlar1n istikrar bulmas1na intizaren mübayaattan istinkaf ettiler 

Ticar t Vekili don 
tetkik ve temaslarina 

devam etti 

ı 

hi·~:~a .. 20 (Hususi) - Helsinkiden Bu cephedeki kuvvetlerini takviye et
\lıl~ fddığıne göre, Kareli bcr:ı:ahında miş olan Sovyetler, hiç durmadan Fin 

~~ıı e~et)i ve kanlı rnuharebeler cere- batıarına taarruz etmekte ve Manner- Ticaret Vekilinin evvelki gün Ticaret 
ektedir. (Devamı 8 inci sayfada) Odasındaki toplantı esnasında vakı beya

natı dün piyasada derin nkislcr yapm.ı.ş-

aıı•n fı•n harbı·nı·n tır. Kahve fiatıarı birdenbire kiloda ıo kuruş düşmüştür. 
İthalat eşyası üzerine başlıyan hara-

ş b 
retli muameleler ve elden ele satışlar ta-

u t k d h kk k rnamen durduktan b~ka, evvelce kazanç a a a ar m u a a hırsile ne ithalntçı, ne toptancı ve ne de 

bitirilmesini emretmiş ~~~?~~:~~i;fi~~;;gf.;&€ Acı T;;-~~i;i~;";~dia 
~~ . cevablar verilmem~ ve fiat teklif edil-

~il tıs 20 (H ·) M k d h kk k tt b "t " ·ım · i t meıniştir. M • f I k b b • ~ rı h b ususı - os ova an a- mu a a sure e ı ırı esın emre - Bu arada 20-25 bin liralık manHatura t t 
f, ~·ı11\1erıe;e göre Stalin ve Molo - mişlerdir. alan bir doktor aldığını devretmek iste- anı ·3 ur acı ar a a a ) 

aı-bınin Şubat ayına kardar (De,•anu 3 üncü sayfada) miş. fakat müşteri bulamamıştır. Piyasa-

Cifraf Speenin 
ku.:anandan1. 

1 iutihar etti 
tl~·ı· ~ 4lltzler 
-hkuın, bu intihar Graf Spee'yi sefil bir akıbete 

eden devlet adamlarının nüfuzuna ağır 
bir darbe indirmiştir, diyorlar 

da buna benzer hikayeler ısrarla söyll"n- • ı .. ki • ı ' 
me;~:ı:.~ b~ka mal almak arzusunda gazeteci ere yu emış er. 
ve ihtlvacında bulunan tüccar ve pera-
kendecÜer de fiatların istikrar bulmasına 
intizaren mü bayaattan istinkaf etmişler
dir. 

İthalat eşyasındaki bu dur~nluğun 
aksine olarak ihracatçılar Hasında Renlş 

Gazetelerimizin yaz1 işleri müdürleri bu 
küstahhOa mukabele ediyorlar 

bir faa~iye~ ~aşla.~tır .. Bilhassa bu, hu- Evv~lki gün Mıntaka Ticaret Mü - limiz Nazmi Topçuoğlu, bütiln vatan • 
bubat ışl~r~ uzerı?de bır canlılık husule dürlüğünde mühim bir toplantı yapı! - daşlarda inşirah uyandıran ehemmi -
getirmiş, bırçok fırmalar cvvelce Anado- • .. . . 

(Devamı 8 inci sayfada) dığı malumdur. EnerJık Ticaret Vekı - (Dev4mı 8 inci sayfada) 

Rusyada 
tevkifler 

Komünist partisinde 
temizleme yapılacakmış 
Londra 20 (HuSUit) - Stokholmden 

verilen bir habere RÖre me!kOr eehirdeki 
Sovyet rnehafili Rusyada gizli bit te.şki -

(Devamı 3 üncü M,-fada) 

Bir kız apartımanın 
4 ünciJ katından düş til, 
Bir f'Y olmadı 
Be)"'ğlunda Turan apartımanında otu

ran Ayşe isminde bir kız, evvelki gece 

;---- Boşanmalar niçin artıyor, 
~abahatli kadın mı, erkek mi_? _ 

" Bu · anket erkeklerin 
royalarını meydana çıkardı!, 
Bir kadın okuyucu: "Ben bir müddet resmi ve hususi 
mÜe5seselerde çalışhm. Erkeklerin, bilhassa evli 

erkeklerin içyüzlerini orada öğrendim, diyor 
pencereden kiliın sllkcrken birdenbire e Nemide Muoon (Sltli): onlara cevab vermekten kendimi alama-
başı dönmüt ve aşaiı dii.şmüjtür. c.Aııkttinizi dikkatle. fakat cevab ver- dım. (Devamı 8 inci sayfada) 

Fakat ıbir mucize olarak Ayşenin el- li akl ı· · k takib etmekte y E k k k 1 
bisesi alt kat pencerelerinden birinin d• :m. Ba::r::ıc x:;:Uıannızın verdi- arm: r 8 O UJUCU aran 
mirine takılm~ ve luzcağız hafif yarala- .»f _._, __ •• ; ........ dokundu ankete ve cevabiara 

.. - d lru tul b"Jmim• .~ CIY41.PUU· sınır....- ' narak, olüm en r a ı .~ · 
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2 Sayfa SON POSTA Birincikilnun ~ 

Herg 
Resimli •aıraJe: Iyi düşüniir, fena söyle .. iz 

Sözün kısa sı n 

Pahalılık içinde, fakat 
Ucuzluk arifesindegiz 

Ekrem Uşaklıgil _J 
lE:' ransız hükumetinin rnuharebeye 

u- girişinin ilk günlerinde mr::c!iste 
aldı~ salahiyete dayanarak kanun hük
münü haiz olmak üzere neşrettiği ilk ka
rarname bilhassa iki maddeyi ihtiva edi
yordu: 

1 - Sahibi askere gitmek veya viHi
yetlere nakledihnek suretile boş kalan 
mesken ve müesseselerde hırsıilık yaJ>
maya teşebbüs eden hakkında ceza ka
nununun idam hükmü tatbik t>dilir. 

2- Toptan ve perakende eşyanın fiat 
ölçüsü 1 EylUl tarihinde muteber olan 
rakamlardır, bu madde hilafma hareket 
edenler hakkında kanunun filan madde
si tatbik edilir. 

Bir suru insan •.. 
\ E. Eltr!m Tal :ı ~ 

tr::!! eçen gün ajansın tebliğ ctti~i el; 
~ graflar arasında ~yle bir tane.' 

'\ZArdı: f 
cMontevideoda bir süni insan, Gt~. 

Spee k.ruvazörünün limanı terkeder c 
mez İngiliz gemilerile tutusacağı mub~: 
rebeyi seyretmek üzere şimdiden sand 
lar, rootörler kiral""'''"t"rdır!:t ~u~ ı;l• 

• Hangi devletin bandırasını taşırsa uı, rı 
sın rnerdce ve yiğitçe ölmeğe hazırl.l118 • 
bir harb gemisinin makCıs talibini ve sJ. 
lara nasıl gömüleceğim, bir boğa gürebtl 
ni seyreder gibi, temaşaya hazırlanar: ,. 
hemcinslerimin çirkin, vahşiyanc tccCıı· 
süs insiyakından, binlerce kilometre .., 

dıJı••' 
zakta bulunan ben o anda hic!lb duY ' 

Şimdi, gemi hattı. Har.b talihidif bt~ 
Ba ·ı · rarıı tınasa, batıracaktı; onu da bı ı~ 0 Aradan geçen müddet zarfında Fran

sız gazctclerinde birinci maddenin hük
müne giren bir suçun iş'enmiş olduğu 

haberini görmedik. Buna mukabil !kinci 
madde hükrnUnün fiiliyatta tamamen 
tatbik edilernediğini gösteren deliller pek 
çoktur41" Bu delilleri gazete fıkrasına sı

kıştınlmış bir cümleden kankatürün al
tma yazılmış bir lejanda varıncaya ka
dar muhtelif yerlerde görebiliriz. 

İki milyarlık ıbcşer kiitlesini:ı ıçinJCet· 
.,eya ki bu ihtimali tercih ve le.!llennı 1• 

Fikrin ile dilin arasında bir rnükemmeliyet muka- İn • üh miş olanlara da bir şey diyemeyiz. f&lt ~ sanıarın en m·· im kusurlanndan bir tanesi de iyi du- taze ceviz mevsiminde Beykoza teferfll
1 

.... 
yescsı yapacak olursan büyük mükafatı fikrinin kazan!!- şündükleri halde çok iyi bir fikri çıok fena bir şekilde ıfade c) cağı şüphesizdir. etmeleridir. gider gibi, sureti mahsusada kayık P 01 ... 

(~~=====:=~;:;~~~~~~~~~~~~~~:=:==:~~~~~~~:=:~:;:;:~:::::~~~:=:~:::::::;~:;::::=~~ yip te bir iki yüz kahramanın nası- w 

:~l:~::;~~~~!~t:~~~ Fransada hemen hemen bütün esyanm 
fiatı yüzde 20. 25 yükse'miştir. Resmi 
malfunattan anlıyoruz ki bu fiat yiiksek
liği lngilterede biraz daha fazla<lır. Mu
barib milletleri bırakalım,· flat yüksel
mesi dünyanın her tarafmda vardır ve 
olacaktır. Nitekim bizde de görüldü. Şa
hid olduğumuz fiat tereffüünün bir kıs
mı tabiidir, bir kısmını ise, Ticaret Veki
linin rakama ve rnanbka day::ınan sbzle
rinden anlıyoruz, spekülasV'>n hC'vc<:in~ 

Dünyanın en meşhur r-···--············ .. ······················---, Tarihi bir ruretler vardır. Harbe. vuruşnıak ı 

H 
dilir; temaşaya değil. '-' 

(J .olfcüsü ev:endi ergun bir ftkra Resim Beşer, kan ve ölümü herhangi bır_l1~ş· 
r-------711=~--~-ı::-. kın müdafansma, herhangi bir ıc!f'3~~.~-19t Şair ve kasab hnkkukuna değil de kendi hayvafll 

Bir şairin evi altında bir Jcasab !arına vasıta ederse o vakit n çaııf· f .v 
dükkfını varmış. Şair arasıra kasaba Ajansın mevzuubahs ettiğı.!ll tclgııı 1 ~ 
uğrar, ona şiirlerinden balısedermiş. okuyunca, biran içın kendınıı Aln1°nl' " 
Bir gün de gene uğramı§. Bir §iir ki- misinin kaptanı yerine koydun1

• Ş~ b • 
tabı bastırdığını söylemiş. Vasab sor- siz ki, o bir sürü insanın bıı çukın d ıı ' 

borçluyuz. 
Hükfunet nadiscye el kovır.uc:tur. lıas

taııtın seyrini takib eden Vekil bu saha
nın mütehassıs doktorudur, flat yüksek
liğinde ihtiklrdan doğan kısmın önüne 
geçmenin çaresini bulacaktır. fakat az 
evvel. tabit... kelimesi ile tavsif ettiğimit 
kısmın üzerinde de biraz düşünmek icab 
eder •• 

muş: lükünü haber a 1dıgım anda o be r"~"" 
- Nasıl bari sat'll~yor mu? şehrin üzerine son rnermi1erı:ni sa'

11 

- Senin dükkanındaki etler gibi. durn. 1 r 
Eski Romalıların, medeniyet e.s:ı-r "· · 

* 

Kasab gene so-rm~: 
- Demek kilo ile ha! 

c,ı,.;;.;:..~...:...,l~~~.~re:.;.;. • ..ı;ı.=:...~~ ~--- ____ . __ .,/ 

Dünyanın en meşhur ~o,fciisü, birçok -
bü)ük şahsiyetlere golf öğretmiş. Ağa Graf S p ee 
Hana ders vermiş, eski İngiliz kralı ile V e ta ri h 
rnüteaddid kereler golf oynamış o'an . 

• Ticaret Vekili ile konusan ticaret ve Henry Catton, nihayet tövbesini bozmuş Almanların ceb kruvazörü, üç Ingiliz 
sanayi rnüntesibleri fiat yüksekliğinin se- ve Arjantinli bir güzel ile evlenrniştir. gemisile çarpıştıktan sonra, müthiş su-
beblerini araştırırlarken: rette hasara uğnyarak Uruguayın hü-

c- Bir kısım ithalat eşyasının esasen J ngilierede !:tı ag ı:e ş ~k er ıkumet merkezi Monteviedo'ya iltica 
yapıldıklan memleketlerde yüzde 20, 25 vesikaga tabi tutu:du e.ttiğini, verilen müh~_etin hitamı~cia. d_a, 
fiat yüksekliği arzettiğinh ~öylediler. İngilterede dah. h b" t . 1 . _ .. 1 lımandan çıkarak, duşman gemılerının 

ı ar m esıı erı ıoru- eli ..ı·· k . . . ... 
Bu, tamamen doğrudur, fakat bugüne mektedır· B - 1 d 1 k ğ ne uu~ememe ıçın, kendı kendısını 

k 
. u cum e en o ara ya ve şe- b h . _ . . . . 

adar olup biteni şimdilik bir t arafa bı- ker vesikaya tabi tutulmuştur . .Bu vesi- er nwı ett•gını b~ı~orsunu:-· 
rakarak istikbal hesabına konuşuyoruz, katar halka dağıtılmaktadır. Bu .ceb kruvazo~~ne amıra_ı Graf 
fiatların .. Avrupada yükselmiş olmas: biz- Londranın en mühirn gazetel~rinden Sp<'en·n hatırasına hurmet eserı olarak, 
de de yukselmesini icab ettirrnez, ıddıa biri bu .münasebetle krala hitaben bir a- onun ad· verilmişti. 1914 harbin in baş
ganö.g:tebi~ir •. fak~t ortada cıbilakis. de- çık mektub neş.reylemiştir. Mektubun 

1
Iang·çJarmda am.iral Spee Alman

rnek ıçın .mühırn bır sebeb rnevcuddur. metni şudur: van:n mak ~ark filoc;una kumanda ecU
Bu sebebı~ ne olduğunu ıınlatmak içi:ı cHaşrnebneab! Vesika kartları tevzi e- yordu. Filosu. Pasifikten ~çerek renu
mühim bır noktayı hatırlatmakhğırnız dileceğine kraliçemiz beyanname yahud bi Amerikava dalmı~tı. İnt!;Jiz amiral
icab eder: r adyo ile kadınlara hi tab eylese ve onla-ı ler· ndE>n kon r am i ral Cradock. üç 

Fransız. İngiliz, Arnerikan ticaret ale- ra vaziyeti izah eylese İngiliz kadınları gemic;fle İkinciteşrinde Coronel'dE> 
mi malını daima pe~in para ile döviz mu- vesikadan ziyade sevgili kralıçel~inin Speenin filosu ile karşıtastı ve fena 
kablllnde satmak itiyadındadır, bızim nasihat ve emirlerine riayet ey !iyecek- haldE> ma[rlul, oldu. Bunun üzerine arni
tüccar ise normal y.oldan döviz bulaır..az, lerdir. ral Stunde, eayet ku"\"'Vetli bir filo ne 
dövizi ihracat işile uğraşan meslektaşın- Bizler, kraliçemizin sozunu tutrnağı amir~ 1 Soeevi vakalamıva memur ed il
dan yUzde ŞU kadar fazlasına t edar ik e- bir şeref biliriz. Biz İngilizler zabıta ve di İki filo 8 Kanunuevvelde Falkland 
der ve bir defa bu şekilde başlıyan zincir- rnemurlara itaat eylemekten ziyade kra- ı:ıdalC'rı ~('ı klarında bulustular, ve İngi
leme hareketinin sonunda da fiat yük- liçemizin emirlerine tebaiyet cy~eriz. Bi-ıliz amir ar. İnqiliz mec;lekdac;ının inti
r;eldikçe yükselir. Mübalağaya dil~medPn naenaleyh günde kaç gram yağ ve şeker kam:nı aldı. Amiral Sp('c Scharn 
söylüyoruz, Paris ve Londra piycu;asında kullnnabileceğimizi kraliçemiz bize bil-ıhor--s i!>->mr amirnl ee-n·>ic;iJe b;rrktP ha•-
100 kuruşa satılan bir malın İstanbul fi- dirsin. Biz de ona göre harel;:et ederiz.!~ tı. Tar"h!n r:rarib cilvesine bakınız ki 
atı en aşa~ 200 kuruşun üstünde bir ra- . . . . Graf Spee, kruvazörü de ayni yer-
kanıdır. lanacaktır ve Tıcaret Vekılının yaptığı d b t b 1 k d 

h b d ğ d Y ı b d
.. . e a mıc; u ı.mrra ta ır. 

Bu, dünUn vaziyetidir, yannın vaziye- esa o ru ur. anız u ovız 1940 yı- -~-- ---
tine gelince: hnda toplanacaktır. Ticaret alemi ıçin Er;c Von Strnh•;m 

Serbest döviz memleketlerine yapaca- mühim ookta 1940 yılıncia toplanacak o-
ğımız ihracat çağalİr da elimizde bütiin lan bu miktarı şimdiden s!lrfetmeye baş- H oliv llda dön dü 
ihtiyaçlanmıZ'l karŞllıyabPecek miktar- lıyabilrnenin imkanını bulmaktadır. An- Bir iki senedenberi Fransada bulun-
da serbest döviz toplanacak 0lur5a türcar l a§ılıyor ki Ticaret Vekili bu nokta ile de makta ve rnüteaddid filmler çevirmiş o
mübayaatını tıususi kanallardan döviz tt-- rneşguldur. nitekim şimdiden Londra lan sinema san'atkarı Eric von Stroheim 
darik etmeye mecbur ka1madan normal bankalarında kullanılabilecek f.OO rin İn- Hollywooda avdet eylerniştir. 
şartlar dahilinde bankadan a!ınmış döviz giliz lirasının bu'unduğunu haber ver- Orada Darryl F. Zannuckun rejisörlü
ile yapacağı için Londra ve İstanbul piya- miştir, fakat hadise'er tahmin1cre teva- ğü nltında büyük bir film ı;:e\'irccektir. 
saları arasında görülebilccek fiat farkı fuk edecek mi? Bunu yakında göreceğiz. Bu fPrndeki partönerleri Tyrone Power 
nihayet gümrük resmi ile ko.rnisyona in- EkreM. Uşaklıgil ve Claudette Colbert olacah'i1r. 

hisar edecektir. 

1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER 

Sovyet Rusyanın, Finland•ya ile olan 
ihtilfıfmdan dolayı Milletler Cemiyetin
den ihr aç edildiğini biliyorsunuz. Eu r e
sim. bu tarihi eelsenin bir safhaSlnı gös
teriyor. Sigara içen de, Sovyet Rusyanın 
eski Ankara elçisi Suıiç Yo·daştır. 

kurmuş olmalarına rağmen, i, rı~ tJ1 
rında barbarlık sıfatından kurtul d. ı ! 

olmaları. eğlence makamında Gl 
1 

b' • 
gür~lerinin Romada şiddct.i ı evııÇ 
muş olmasındandır. . 5 ' 

Telgraf, Graf Speenin akıbetın~ab ( 1 

hazır1anan o kalabalık için süı-ô 
kullanmış.. dB 

Ne yerinde bir tfıbir! Bu riu)'E;_ı~c ) ' 
11 400 mi/u on ... , fi!rni sanıara sürüden başka ha!lgi k~lıt 

_:Dokürn~nter fi:m yapanlar arasında kıştırılabilirdi?~ _ ~ /JJ. 
mumtaz bır mevki işgal eylemi~ olan Ro-l C. Ckceı1ı. ~V~ .. / 
~:~~a~~~e~~~ ~ea~~~~ ~:e::ı::~~~:k~:~: ·B····: ...... k ...................................... t.IU "'O 
c~OO .mily~n· adında ·büyük bir film çe- If c ça ÇJnl n yu ,i 

vı~ışlerdır. • • p • n 
Çın - Japon ddalinin bütün ince saf- eroin nuüestn~e 

halarını. Çinin kahramanııkiarını tefer-

rüati!<: gösteren_ b:~ m~ Amerika sinema ÇI arti 1 
muhitmcc en buyuk sınema E'serlerı me- .. jslt 
yanına ithal edilmiştir. Sabıkalılardan Kumkapıda çoP ~ 

sinde oturan Abdurrahmnn o~ıııtsSıl t' 

Saçsız ·ı~a çare bvlundu mu? lin, Haiim isminde bir adam vas~ıır 
Amerikan doktorlarından Tom Harold roin ticareti yaptığı zabıtaya ılı 1 . ı· Jl saçsırlığa karşı bir çare buldu~unu Han mış ır. rıı~ e' 

eylemiştir. Bu doktora göre saçları mu- Zabıtaca derhal tertibat aı~a altct J 

ı . k ı .. ı·· de bıı p r'0 

hafaza eylemek için üs şey lazımdır: ım ya a anmış ve us un sı 1 

1 Bol yemek yemek. roin zuhur etmiştir. Suçlu, ~u etıı 
,_._ ~ cl d· ıerın ııı ıv! 

2 - Kafi miktarda istirahat eylemek. zwrkusundan agzın a, ış tpıtlş v 
3 - Kederli olmamak ' sakladıg~ı üç paket eroini de yu .,,.ıı ll . . . . lıP":; ' 
Doktor kadmlar üzerinde tecrübel~r Bunun üzerine derhal Cerr.ıı ıcıııırı" 1 

yapmıştır. Hususi l.:ıir rejime tabi tuttuğu tanesine kaldırılarak mides~ ,.ı. tif· ~ 
kadın1ardan bir çoğunun saçlannın dö- eroin rnürekkebatı elde edıı.ıııı~ 8nııı' 
külrneğe başladığını görmüştür. Poliscc, suçta iştiraki oldıt~ll ,9pılıtl 

İyi gıdanın saçın muhafazasında başlı- Kemal !hakkında da tahkikat ) 
ca amil olduğunu müşahedt! eylemiştir. tadır. 1 11ch vf" 
İyj bir gıda alarnıyanlar vaktinden evvel Bir esrar kaçakçısı ~okıı 1~5 pıeıtl~, saçlarını kaybeylemektedirler. Tebdili kıyafet eden bır po sıflı. fo_ ı · 

Çok çalışıp layıkı veçhile 1stirahat c- Derviş isminde bir esrar sa~~e 16-'f. 

demiyenler dahi saçsız kalmaktadırlar. rayda cürrnü rneşhud ballll !111~ 
Kederler dahi saçsızlı~n başlıca !mil- mıştır. .. ıliretli . 

lerindendir. Dcrvişin, gizli bir yerde kl\1 9ıctııd1;.,/ 
Fazla saça malik bulunan erkeklerin tarda esrar sakladığı anlaşıl~········· ······· sevdikleri bir insanın vefatı neticesinde, ·-··········-T·····A·······K······v··· l i\11 

vahud işlerinin fena cereyanından saçla
rını kaybeylerlikleri bu doktor tarafın

dan tesbit edilmi§tir. 
~~~~~~----T 

Rumi aeıae 

1365 
iNANMAl -Bugün harbden evvelki kıv-rneti 100 ( 

kuruş olan bir mal Lon<irada 125 kuruş
tur, bu mal gümrük resminin. nakliye-si
nin, komisyonunun il:lvesile İstanbulda 
nihayet 175 ·kuruşa satılabilecPktir, hal
buki bugünkü satış fiatı 200 J...uruşun üs
tündedir. Dernek ki ithalat eşvasından 

bir çoğunun yapıldıkları memleketlerde-

"Ulus başmuharriri Falili Rıfkı Atay intihab dairesinde 
yaptı~ı bir gezintinin notlarını nı~şretmeye başlamış. yazılıı
rından bir· tanesi memleket yollarına aiddir. Bu yazıda şu 

satırları okuyoruz: 

kun zannediyorum ki, bugün gene boydan boya geçilrnek 
mümkün olmıyan bu yolu frenk usulünde tesis et.mcye rnü
saıddb 

Birincıki.ouıı. 

8 
--===:!:::=--..-:=:::-:;; 

GÜNEŞ 

s. 

ki fiat1arının yükQelmiş olmasıYla rağmen 
İstanbuldaki satış fiatları hugünkü sevi
yelerinden aşağıya düşeceklerdir. Fakat 
bu bir defa daha kaydedelim, ihracatı~ 
mJZ'ln co~almasına, elimizde st>rbest dö
vizin birikmcsine bağlıdır. Bu 1öviz top-

cÇok defa merak ettiğim bir şey vardır: Eski mel:'usu ol
duğum Bolu vilayetinin ana caddesini yapmak, tamir etmek, 
bi.r daha yapmak. gene tamir etmek için mesela on beş sene
denberi sarfolunan paranın yekununu bilmek istP.rlim. Bu ye-

Fa li h Rıfkı Atayın hakkı vardır, fakat ne yapalım ki, gö
reneğin ~e.c;iri altından kurtulmak güçtür ve bugiln İstanbul
da bile BeJediyeyi asfalt yoldan çevirip parke yola sevket
meye çalışanların arkası n1ınmamıştır. Hatta parkenin as
falttan nahalı olmasına rağmen. 

iNANMAl 

'1 

2 

D. 
20 
81 

Ögle 

s. 
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Mail! Şef ye:1i ~sr 0~--'~~~_,., 
~~_,..~, , 

tetkak seyaha .. a~ e AA -~7E. E' 
ç1kacak L. 

Ankara 20 (Ilususi) - Cümhur- S -··-tw•....,_. ____ .,..~••• 
reı.sımız İsmet inöni.inün yakında O İ:a ::ar.ın duru nu 

F='inlilere iltihak eden US ingil'zl\;r izm:rüen üzüm 
Pi otlari bir sovyet 

demiryolunu bomba·adllar 
ht,. Fin pi,-otu da müsadere elfilen bir Sovı;et 

taygaresile bir Rus hava üssilnü 
muvaffakiget:e bombardtman etti 

ta ~ndra 21 (Hususi) - Sovyetlerin pek 

~ oYı. kdvvetlerine karşı bütün cepheler -

hı" rııd Ukave.met eden Finler, Kareli berza-
"'' ak· llıak ı SOn Rus taarruzunu da durdur -

ra lrıuvaffak olmuşlardır. 
~'\:'t~n taYyarelcri de büyük bir faaliyet 

So\' l'Inektedirler. Mü.;;adere edilen bjr 

lııtııYet tayyaresini kullanan bir Fin pi -

teı ·.cephe üzerinde uçan Sovyet tayya-
erın . 

~lt e 1Itihahk ederek, bun1arla birlik-

tl U Usyaya dönmüş ve Sovyet tayyarele-
L slerine · · b .. .. 'dd ıı· b' ""~~ltıb ınınce, u ussu ~ı e ı ır 

miryolunu bombardıman ederek, hayli 
tahribat yapmışlardır. 
Bir Alman gazetesi bitaraflan tchdid 

ediyor 
Londra 21 (Hususi) - Nazı p:ırtisinin 

naşiri efkan olan c Volkische B~bachter• 
gazetesi, Almanyanın, komşu mem1eket-
1er hakkında beslemekle olduğu fikirlere 
mitkes olarak, ezcümle şöyle ynmakta -
dır: 

- Bu küçük devletler, A'ımanyanın di
rektifleri mucibince hareket etmedikleri 
takdirde, Lehistanın akibetine m::ruz 
kalacaklarından asla şüphe etmemelidir
ler. ~ atdıınana tutarak mUhim hasarat 

b~ttniştir. Bu küçük devletler unutmamalıdırlar 
Iğer t ki, Almanyanın hayat sahası çerçevesi 

iıı Ol'QUs araftan tayyarelerile birlikte içinde yaşıyorlar. Biz bitaraflık değil, 
hte . . Una teslim olan 7 Sovyet tay - bunların b., .. tralarına alet olmamdlarını 

~hk;;;j~~d~··· halk için 

~s" 
yeni kolaylıklar 

.ıye mahkemesi olmıyan kazalarda sulh hakimlerine 

J\ııı..a 
daha fazla sala ~iyet veriliyor 

~tt~a. 2~. - B. M. Meclisi bugün ı .. Adiiye Vekili :ethi Okyar tekrar kür-
'~t l.ıı Gunaltayın riyasctinde tllp- suye gelerek şu ızahatı vermiştir: 

ı1alı ır.. - Bu kanunun asliye teşkilatı olmıyan 
~~" altı.ınin t~kilatına aid ahkfı.mı mu- kazalarda ve yalnız sulh haldıni bulunan 
~ ~·kanun bazı maddelerinin değişti- kazalarda sulh hakimlerine rlaha fazla 
~ ı hakkındaki layihanın müzakere- saUıhiyet vermek maksadına matuftur. 
~~'· .. 1'\ıad Sirmen (Rize) tarafından i- Fakat İstanbu~da malıimu :t!iniz mütead-
~ tUruı d'd k · d d t'ı'j •.• en ınütalealara ve bu hususta ı aza ar var ır, ora a bazı yerlerde 
~e y~~len tadil teklifleriııe karşı Adli- sal~~~·~~li sulh w hakimleri va~d~r. Fatih, 
~lltrı ılı l"ethi Okyar şu beyanatta bu- Emınonu, Beyoglu, Beykoz gıbı. Fakat 

lı~tur· İstanbulda tabii asliye mahkemelerı mev-' . ~. 0ı\rkada.,1 r hk . t k' cuddur. Binaenaleyh kanunumuzda asii-
l lll ';t ar as ıye ma cmcsı eş ı- . • 
~ . Unnı.ay ' b k 1 d h 1 ye mahkemelerı bulunınıyan verlerde to.-
l:_..,Siihı.ııet ol an ·d~zı bazka arımızha a - birini kullandık. Kaza tabirini kul'ıınma-

~e sun ıye u anunu uzuru d k İ . 
li(j &etirdik 1. hk 1 . ı . stanbul ıse as' iye mahkemeleri bu-

Ol ve as ıy~ ma ·erne erıne 1 w. • • 

ı,. an baz . . . unmıyan yerlerden degıldır. Bınaena-
•· ııtta11 •• ı .. ınaddelerın suLl-ı hakımı ta- lcyh bu kanun İstanbul için kabili tatbik 
~"'h goruım · · · lh h.k. · l:fet . esı ıçın su a ımıne değildir. Orada sulh mahkemesine aid 

' Verılın . . . ı· "dli esını ıs ıyoruz. suçlar kemafissabık sulh mahkemesi ta-
ı~du:eF'·En~eni mazbata muhardri rafından görüleceği gibi kezalik as'iyeye 
~ ta.srihıkrı, c"...c.ü~e?, n.amına bir ~o~- aid suçlar da ec:kisi gibi asliye rr.ahkeme

edecegını soylıyerek ;jemıştır si tarafından görülecektir. 

n ~ll ~ Bu müzakereyi müteakıb maddelere 
~~ llu curncn namına şunu tasrih ede- aid tadil teklifi şekilleri okunmuş ve tas-

1eğn ~anun İstanbulda tatbik edile- vib edilmiştir. l di:· Bu zapta geçsin. Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

envırat ve tanzifat Maarif Vekilinin 
• ~.,., resimleri 1 ttkik sey~hati 
'l'id a, 20 (Hususi) - Belediyeler Mala~ya, 20 (A.A.) - Maarıf Vekili 
'-ı"ltnı artır k ks d'l • 1 Hasan Ali Yücel refakat'erinde ilk ted-

L. ıt 11 ma ma a ı c flnzır an- . t .. " 
~ Olan r . .. . . nsa umum mudurü bulunduğu halde 
~· 11l'. ll ~ 0 JC uzerınde ıetkıkler ıler- dün buraya gelmiştir. Vali ıle kJmutan, 
t · t~ltl)_ı r~Jeye göre tenvirat ve tanzi- vilayet erkanı, Parti ve Belediyı> reisleri, 

~in crı .nisbeti belediye lıududunun mektebler ve kalabalık bir hP !k kütlesi 
h e gore tesbit edilecektir. tarafından karşılanan Vekil, hükumet 
llll ::----==-:= -- konağında daire reisleri'e görüştükten 

St~1 .~un Sovyet Rusyada sonra belediyeyi, alay karakolunu ve ilk 
lllin 

60 
.. .. .. okulları ziyaret etmiştir. Vekil Gazi ilk 

ıncı yıldon um l okulunda verilen çay ziyafetinde le mu-

~ lto" 
kutlulanıyor allimlerle hasLıhalde bulunmuştur. 

~: a, 20 (A.A.) - Tas ajansı bil-

t~' v~et tn 
~~iıı 60 el'llleketi 21 KanunuevveBe 
~ 1:ior ıncı yıldönümünü tes'ide ha
~ ~tuıı . 

aı· '!Iazet 1 

MPclisle iki enciin:en 
/)sh l 11 rnluyf!;r 
Ankara, 20 (Hususi) - Meclis dahili 

nizanınarnesi değiştirilerek Münakalat 
ve Ticaret Vekaletlcri ile mütenazır ola-'st . c er Stalinin hayatını ve 

h 1 lttşad rak iki cncümcn daha kurulması temin 
'il eıeli a oynadığı rolün ıııuhtı:>lıf edilecektir. 
~h. tıi teb .. · 1 ~· .ıorıa anız ettıren yazı ar 

l ~ r. 
~ \o llurıuev 

~ .ıap1ı Velde her tarafta tcplan-
~. "ı- acaktı 
'IJ e etle r. Bu ınünası:ı.betlc neşre-

~llı. r arasında K ı· . . S ı· . • lld a ınının ~ ta ının 
._b ındak· 

~ asıl"' ı eserinden bir milyon 
~ tçOlt ·•ıtştır. 

ı.... işçi, t 1 
~ı.a.rı c·· a ebe ve r:!nteıcktüellcr 

ı ~it unı.huriyctinde Stali.nin do~-
'• o,an G . 

orıyi ziyart!t etmekte-

-----------
MiHet Me 1 isi iki ö:üm ceza s mı 

tasdik etti 
Ankara 20 (Hususi) - Büyük ~Millet 

Meclbi bugünkü toplantısında Gircsu -
nun Keşab nahiyesindcn Mustafa o.ğlu 

Mehmed He Tekirdağın Batı mahalle -

sinden Rüstem oğlu Ali Basrinin ölUm 
cezasına çarpbrılmaları hakk•ndaki tez
kereleri tasdık etmiştir. 

Meclil Cuma günü top!anacaktır. 

yukliyen bi1~ Macar 
vapurunu ya~' alad1jzr 
İzmir, 20 (Hw;usi) - Macaristan içi!'! 

limanımızdan 750 ton üzüm, incir yükli
yen Macar Tissa vapurunu İngiliz!er bo
ğaz açıklarında tevkif ettiler ve muayene 
için vapuru Maltaya sevkcttiler. 

Keyfiyelten Ticaret Vekilietine malü
mat verilmiştir. 

Kan giitme 
yüzünden 
cinayet 

15 yaşında bir çocuk 
adam öldürdü 

İzmir, 20 (Hususi) - Ödemişte kan 
gütme yüzünden bir cinayet oldu, 15 ya
şında Mestan adında bir çocuk ötedenbe
ri intikam saikasile yolu!'lu beklediği 

Mahmudu otomobile bindiği sırada ta
banca ile ateş ederek öldürdü. 

Kurşunlardan biri o sırada otomobil 
civarında bulunan 7 yaşında Nedime na
mında bir kızcağıza da isabet etmiş ve 
zava 1lı kızcağız o anda ölm:iştür. 

Küçük katil zabıtaya verdiği ıfadesin
de amcasının intikamını almak için Mah
mudu öldürdüğünü itiraf etmiştir. 

memleket dahilinde ikinci bir tct
kik seyahatine çıkacakları öğrenil
miştir. 

Bu seyahatin ilk merhal<'sinin 
Kayseri olacağı ve Mill i Şefi n Di
yarbakır ve Adanayı dn şcref'en -
dirmeleri muhtemeldir. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1939 harbinin yarattığı yeni bir keli· 
mc. var: Gayri mtıhariblik. 

ıtalyanın kendi kendine :zafe edip ıs
r~rla benims~iği bu terim hakkında hiç 
bır hukuk kıtabında hıçbir tarif ve tav
sif yoktur. Har-b başlamak üzere iken bu-

.............................................................. na cidden mani olmaya çalışan !talya 

G b h • d gayretlerinin semeresiz kaldığını görünar cep e .. ·ın e c~ kendisinin si ahlı bir hareket teşebbü-
sunde bulunmayacağını ilan etti. .I<'ilvaki Alman taarruzları o gündenberi fta'ya hadiselerin ınkişafı
nı bekledi ve silahını elinde tuttu. Ayni 

Pu 
.. sku·· rtu··ıdu·· zamanda, muhariblerden birini tercih 

etmiycccklcrini ilan ederek bitaraf vl-
d~klarını bildiren bir takım devletler gi

Paris 20 (A.A.) - Havas ajansı askeri va_ bı herhangi açık bir bitaraf~ık kararı 
zlyet hakkında .şu malüroatı veriyor: 1 vermedi. Bununla. şimdilik. sadece, mü-

Dün, bütün gün ya~mur ya~mış olmnsına cadeleye iştirak etmiyeceğini bildirmi, 
rağınerı, cephede keşif kolları ve ufak taar _ 0

1du. Faşist meclisinin son toplantısı ise 
ruz!ar bakımıııdan, faaliyet, şiddetli ol - bu kararı bir defa daha teyid ve halya-
mu.~tur. nın gayri muharib kalacağında ısrar etti. 

Alman piyadesinin taarruzları bilhassa Sık sık tekrar edilegelen bu terimin, bıı 
Loren ct>phesinde, M03elle He vosges arasın- bakımdan t~~ih edilme~i ve manasının 
da şiddetli olmuştur. Bu hat dün Alman!ar anlaşılması bır zarurcttır. Evet, gayri 
tarafından Fransız Ileri mevzıİerlle ufak muharib ne demektir? Zira bu. öyle bir 
mevzlle!'e karşı yapılan en az dört taarruz kelimedir ~i m~?t~vası ~v_e ;nahiyeti hu
teşeblıüsünden sonra oldukça şiddetli bir pL kuk~n ~e.sbıt edı mış de~ılriır. Buna mu
yade hnrblne sahne teşkil etmiş ve Alman k:bıl bıtaraflık_ a~ık bir ~aziyetti~ ve bir 
taarruzlıırı tamamen pü.~kürtülmüştür. Mü - t':kım be~elmıle. g~ra~tılerlc. mueyycd
tearnzlar bir mitralyöz bırakarak sahadan d~r. Ga1rı ~uharı?lı~ ıse, sa,bı~ . olmıyan 
çekilmı5ıerdlr. ı bır vazıyettır ve ~ıçbır htıKUı< ttıtabı bu-

. ~ nun manaı:ıını tarıfe kalkısmamıştır. Bi-
F'aalıyet dolu olarak geçen gunden sonra, nanenalevh ifade ettiği mefhum mevcud 

gece, s:ıkln geçmiştir. Havanın fenalı~ı cep_ ı hukuk cŞhası arasında gayri ın'aıumdur 
he yakinindeki mıntaknlarda tnyynre faall- ı Şu halde, hali su ' h ile hali· harb arasınd~ 
yetıne meydan bırakmnmıştır. Buna muka. mutava"sıt b•r vazivet m:ınasına alınmak 
bll Almanların uzak keşif tayyarelerl, her icab ediyor. Hatta bir kısım ftalyan mat
znmankl~den biraz da.ha ~aallyetıe çalı~mtş buoatı dahi. bu kelimeyi tarif <>tnıek için 
ve Fr~n~anın şlm_~l, şımolı g:ırbl ve garo arasıra zorluk çekiyor'ar. Mt.>sela bıın
mıntaıcalarında yukst-kten uçuşlar yapmış - lardan biri, bunu. mütevakkızane intizar 
lardır. manasma alıvor. Demek ki. İtalya, bu va

ziw'tle. ilPride yapacağı hgrcket ve ala-
Gee u d J •• d cai\1 kararlar hakkında tamamen serb st e na 1 oy 8 kalmıs o'uvor ve istivor ki kendisine, da-

Ankara, 20 (Hususi) -Kömür havza- Bir ev yandı ha bugiinden. bitaraf bir devlet ~özile 
.. bakılmasın . 

Kilmür havzas1n1n 
Devl,tleştirilmesi 

sının devlctl~tirPmcsi için Meclise veri
lecek projeler hazırlanmaktarlır. 

Pul ve kıymetli evrak 
talimatnamesinin tatb:ki 

Dun gece yarısından sonra Kadıköyde İtalyanın iddiacma göre, bu~ünkü 
Kurbağalıderede .Mckteb :okağında Bay ı harb. onun ne mı>nfaatlE'rine dokunmak
Aliye aid üç katlı ahşab evden yangın 1 tadır ve ne de bu menfa~tl"r. teh1ikeye 
çıkmıştır. Yangın yerine vetişcn itfaiye 1 mnruzdurlar. Buna mukabıl bıtaraflıkla-

. r . . •• . rını ilim eden dı>vletlerin, uzak, yakın, 
ateşın etra a sıravetıne man: 0lmuştur. d h bl ••k 1 k ·d ·ı . . . · . cereyan c en ar e a a a arı yo enı -
Ev ve ıçındekı eşya tamamıle yandıktan mf'k Hizımdır. Bir dPf'l harb nihavet bu-

Ankara. 20 (Hususi) _ Pul ve kıv- sonra ateş söndürülmüştür. Yangının se- lunca, yapılacak sulh i'e de :.ılakadar ol
metli evrak talimatnamesinin tatbikinde bebi henüz anlaşılamaınış~,r. Ev sigor- mava-caklar dem('kt ir. İster bu :ıulh leh-

tasızdır. lerine isterse a ll"vh lerine olsun. tt~ !va görülen ihmalkarlıkların men'ini temin 
için Maliye alakadar'ara oir tamim gön
dermiştir. 

------------------
Rll.,yada 
Tevkif.~ er 

t Ra<:t::ır-~ft 1 j,. ... ; <:l\•.f'!ltfa) 

Iatın Sovyet ha lkı arasında nifak tohu -
mu saçmakta olduğunu ve komünist par
tisinde de bunun tesiri ~örüldüğünü, bu 
vüzden yakın ~ünlerde partide bir temiz
leme ameliyesinin baş gö.stereceğini çok 
kapalı bir şekilrie ihsas etmr•ktedir. 

Tevkifler ve siirgiinler 

Polanya hududu 20 ( A.A.) - Pa tt 
ajansı Rusyanın cenubu şarkisinde ~it
gide artan patırdılar hüküm sürdüğü
nü ve bilhassa askerler arasmda yeni
den tevkifat ya'Pıldığı.nı, müteandid 
kimsele-rin sürgüne gönderildiğini ha

ber veriyor. -----------
St':\lin ·r·n h-:rbinin Subata . 
kc-dar bitir'lmJsin; emretmiş 

rnac;hm:ıft t inci sayfada) 

Leningrad havalisindeki askeri er 
kan arac:ında yapılaın değişikliklerin, 
Moskovanın bu emril-e aHikadar oldu
ğu anl:t§!lmaktadır. 

D 'ğer taraıftan Fin harbinin bütün 
saihala:-ını yakından takib eden &r -
lin ınahfelleri, Sovyetlerin askeri kud
reti hakkında şimdiye kadar besl('dik
leri ko!'lcratin lamamen yanlış olduğu -
nu ar1lamış ve derin bir sukutu hayale 
dü<:mü~lerdir. 

Bu münasehetle Ribbentrop'un Sov
yet taraftarı siyaseti şiddetle tenkid e
dilrrıelde ve Almanyanın aldatılmı~ ol
duğu neticesine \'aTilmaktadır. 

Sovyet - Alman münasebatına rrıüte 
all'k olarak Nazi sefleri arasında yeni
den derin ihtilaflar ıiihur ettiği bildi

rilmektedir. ------------
Himm'er Romada 

Roma, 20 (A.A.) - Gestapo şefi Himm
ler Romaya gelmiştir. 

R<':n::ı 20 ( A.A.) - Mus~olini Alman 
poJis teskilatı reisi Himroleri Venedik 
Sarayında kabul ederek uzun müddet 
pek samimi olarak görüşmüştür. 

D'kirde ze'zel~ 
jroin böv1f' bir .,,..v ml"vzuııbıhs olmamak 
lô .,ım J!f'lh•or. Zira, harbe sıırmek ihti
malini kat'i sure tte ve oı>sinen hertaraf 

Dikili, 20 (A.A.) - Dikilid~ y E-niden l E>tmis deği'dir. Sonra da, bir Avrupa dev-
.. . .. . ]l"ti olmak h:ılrn'\"'ınrian bn v• t':> nın mu-

dort sanıyc surcn ve hasar yapınıyan bır k dd t ·ı l"k d 1 kt a ern ı ı e a a a ar o ma an vazge-
zelzele olmuştur. çemivor ve menfaatll"rini ılımcıl etmivf'-

Matbuat ka .. unu 
cpğini ilan edivor. Rnma!'lın kanaatine 
gör,.. ltalva p;bi büvüklük iddi-isında bu
lıman dinamik bir df'vlet bit raf'ık eibl 

Ankara, 20 (Hurusi) - Mathuat kan~- alakasızlık ve istinkafı tazanımun ed~>n 
nunun 35 inci maddesine iki fıkra Hfıvcsi bir •azivete rıza nfisterE>m<':r.. Bundan do
hakkındaki layiha cncümenlerden gcçe- ]avıdır -ki Avruo.,da Cl"r<'van <>den ha i' e
rek Mec1 is ruznamı:>sine alıntJı. nin harckE>tsiı sf'vircilf'ri arasınrl:1 m"vki 

<ı'mıvı o~"'<'inpn kabul C>trrnk i t('mivl"r. 

1 ' d 4 dUk A k f 'd Sıı halrf,.. halvarım n(''•'i ~ino;;n,.. münha
zmır e 'an apa 1 1 sı ran olan vaziYetini ŞÖyle ifade dmP.k 

İzmır 20 (Hususi) - İhtikarla Mii
c<dele Komisyonu tuhafiye, kalay, ji -
let bıçağı üzerinde yüzde otuzdan faz
la ihti!:ar yapan 4 musevi ticarethane
sini 4, 1 O ve 1 S gün müddetle kapat-

m ii rnkünrlür: 
1 - Avrupanın <ikıbntine karşı alaka-

sı? kalarl'ım. 
2 - ~C>rıfaa 'f'rimi ihmal f'd~>mt'Tn. 
Demek ki ccreyan ('li,..n miif'ndclnnin 

inkir:af manzar~s· nP olrırc:<t olsun. hal
yayı kıt'a,·1 Avrunava h.,lftıvap b:ı~lar, 
onun rrıiiı'~>rred ,,,.. SP'\'"İrr-i bi,. politika ta
kib etmf'>";nf' m~nirHr. Su hat~e: 1talya 

mıştır. 

İhtikarla mücadeleye şiddetle devam 
ed'liyo!. (DPV~mt 9 unron c;ın-ft'da) 

······································································"······················································· 
Sabal.tan Sabaha 

Altın devri ! .. 
Ge<'en Büyük Harb dünyayı öyle bo7muoı, bulandırını tı Id ma~lübtar kadar 

f'lliblerlerin hali de acınacak haldi. Aml'rikada para buhranlara, İnıfltere va 
Fransa.da iş.siılik bulıranları harbi zafer.e bitirenleri, harb yüzünden zenria 
olanları muzaffer olduklarına, zenrin olduklarına tövbe ve lanet ettirecek kadar 
yıkıcı ve tehlikeli oldu. Zenıio Anıerikada ifli!!lar patlak verdJ. inriltere n 
Fransada milyo" arca in an işsizlikten S(,kaldı&ra döküldüler. Harbin moral cep. 
heden yaptığı tahribata ayırmak şartile cemi,etlerin iktısadi ve hayati taraflan 
içinden ~akılmaz müşküllere saptandı. Ceplerden oııüzülüp giden altın plyaııadaa 

çeki di. Ancak !>iyasi maliyecilerin, diplomat .. arraflann kt- redecekle.rl mali kombl. 
nezonlarla altın geçer ak~elikten çekildi. Yerinf kağıda bıraktı. ~tilletl er, mem!~kd_ 
ter arası ferdi ve mi li münasebetter kayıcUar altına ı-Irdi. Ticari alışverlşler eski 
st-rbestisini kayhntti. Kontenjan, döviz, klerinr, takas gibi formüller meydana çıkti. 

Seyahat artıara de~işti. Gümrük, pasaport ve para işleri o hale geldi ki .. akli va
sı tatarının artmasma, seyahat konforunun kemalinf bu ma-sına ratmen bndud. 
lar baricine ~ıkmak ve emniyetle dünyayı ıezip dola!jmak adeta mesele oldu. Bü
tün bu müşküllerin, engellerin hülasnsı şu Idi: Dünya bulanmı!,jtı, dunılmiLSI 

bekteniyordu. 
Yirmi beş yıldanberi beklenen bu durutma mucize i yerine dünya yeni bir ba. 

ıanma hadisesi ile karşıla!,jmı,tır. :\ltına <JJ}nıı<ı devrini bekliyen altın devri insan.. 
ları artık bu ümidlerinin ebedi surette kırılıp rittl!lne inannı~ olsalar ı-erek. Dün
ya hemen hemen ayni sebebleı1e durutmadan bulandı ve gene ayni şartlar içinde 
hulanışı devam ediyor. Şayed rünün birirıdt- dünya :;ulhe ve üküne kavu tu der. 
lerse silah seslerinin ke~;ildlğine inanmahyız. Faknt o hayallerde yaşıyan sükiıa 

ve !'!aadet devirleri ba~hyacak derlerse n biz de ona inanırsak QOk aldanırıı. 
Bankalaran tok lll.tınlarile yapılan bu harb bittiği gün geçen harbin sulhü takib 
e-den buhranların başlamı.yacatına kimse iddia edemez. :\luhakkak olan tudur: 
Bu hailede mevcudundan bir teJ kaybetmJyen talihinin mes'ud oldutunu Iddia 
edebile<'ektir. 
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zam gapılaca 1 
Fırıncılar un fiatlannın tereffüünü bahane ederek 

mütemadiyen ekmeğe zam yapılmasını istiyorlar 

Un fiatlarındaki tereffü devnm etmek- Halbuki hakikta hiç te öyle değildir. Fı
tcdir. Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayın rıncı içi unla dolu çuvalı 35 kuroşa alırsa 
kilosunu değirmenlere eski tiat üzerin- 60 kuruşa satar. Çuvalın .ıtendisinc 50 ku
den verdi~ halde bilahare un haline gel- ruşa malolduğunu gören fırmc.ı onu sa
diği esnada fiatın birdenbire tcreffiiünc tarken fiatını 75 kuruşa Ç'lkarmaktan çe
mnna verilememektedir. kinmez. Çuval fiatları pahalı diye ekme-

BeJediye İktısad İşleri Müdürlüğünün ğe zam yapılınca fınncı'ar iki defa kar 
kadrosu on iki memurdan ibaret bulun- etmiş olacaktır. 

Kcpek ilıracı y41pılamıyorrnuş. Bu da 
doğ!"u değildir. Kepeklerimiz pekala alı
cı bulmaktadır. 

Demir vesaire ıgibi değirmenlerde kul
lanılan alatın fiatları yükselmiş. Bu da 
bir sebeb değildir. Çünkü, bir sene için
de !hangi değirmen -piyasadan yeni alat 

ctutu için şehirdeki ekmek işi bir türlü 
intizama sokulamamaktadır. Değirmenlc
rin un fiatlarını yükseltmelerı sebebsiz
dir. İktısad İşleri Mtidür.ü~ teşkilatının 
darh~ yüzünden piyasada esaslı tetkik
ler yapmak Belediye için imktınsızdır. 

Halbuki fınncılar Belediyey-e sı.k sık mü
racaat etmekte, ekmek fiatlarını bir mik
tar daha yükseltrneğe muvaffak olmak- mübayaa etmiştir. Bir değirmen senenin 
tadırJpr. her ayında alet d~~tirmez, tamir gör-

Haber aldığımıza göre ckmelin kHo- mez ya .. 
suna yeniden on para zam yapılacaktır. Bu işi de becerebileceğinden şüphemiz 
Bu suretle ekmc~in kilosunu on kuruşa olmıyan Belediye Reisimizin un ve ek
yemeğe başlıyacıığız demektir. Fırıncıla- rnek alım satımına el atması lazımdır. 
rm her istediği yerine getirilcliğine göre Ancak ondan sonra her şey yoluna gire
ckmelin kilosu on kuruşta kalmıyacak, 4 bilecektir .• 
yüksclmekte devam edecektir. J Belediye, İktısad İşleri Miidür'üğünün 

Ekmek fıatlarırun yükseltilmesini l:i- ~kadro darlığını hesablamış, Belediy~1eri 
zumsuz bulan ~laka1ı biri bu hususta teşkilatıandıran kanunlarında ;vnpıla.:ak 

~nları söylemektedir: tadi at için esaslı bir proje hazırlamıitlr. 
<- F1rıncılar cemiyeti reisi un fiat- Yeni proje ilc İktısad İşl(lri Müdürlü.ğü

lan yükseldiği için ckmeğin f;atını yük- nün kadrosu şehirdeki piyasaları yakın
seltmc~ muvaffak oluyor. Cemiye~ ıeisi dan takib edebilecek e1emanlarlı takviye 
çuval fiatları gittikçe yükseliyor, diyor. olunacaktır. 

Tı vfik F·krelin 
72 nci. 
Doğunı yılı 

M ekieb/er 
Yıl·aşında 
8 gün tatil 

Bu ayın 24 üncü Pazar günü, biıyük Maarif Vekillıği bütün ilk ve orta o-
Tür~ şairi Tevfık Fikretin 72 nci do~ kul arla lise ve muadili okullarda birinci 
yıldönümüdür. kanaat devresini takib eden yılbaşmda 8 

Haber nldığımıza göre. merhum Fikre- gü.nlük bir tatil yapılmasına k?.rar vcr
tin bu münasebetle hatıraSlnı tar.iz için m~ ve keyfiyeti bir tamimle butün rnek
bir' ihtifal yapmak istiyen hazı "Cnivers!- teblere bildirmi~tir. Bu karar Ö'lümüzde
teli gençler, te~bbüsata girişmişlcrdir. ki ~-ılbaşmdan iti_baren tatbik edilecek ve 

Z. T .Ç~k F"k t" -ı- ldo""n""mü bütün oku11ar 1 Ikincikanundan !l İkinci-
ıra ev..,. ı ·re ın o um yı u A • 

"'" ı.~ ·ı · 1 ı·ı · 1 a ... -ıamakta kanun sabahına kadar tatıl yapac-aklar-
un,vcrsı enın a ı ay ann •<Cı.J , • • ··Y 

. .. k h .
1 

1" • d" <hr. Yılba§ı tatılınde ogretmen ve talcbc-
Fikre~ sev:? -~ks~ ta sı. ge~~ ığı "kı- ler yakın şehir ve kasab:ılar ar,ısında se-

r Türk buyuklerı hakkında go~tl'rdi - h tl t t"b d kl d" 
leri sayıgı borcunu, bu sebeble Fikret i-
çin, yapamamaktadırlar. 

~te, onu doğduğu günde anmak fikri 
bu sebebden doğmuştur. 

Alakadarlar, gençlerin bu alakasını 

sempati ile kar~ılamışlardır. 
Bir ihtifal hazırlanması içiu, haurlık-

lara ba§lanmıştır. 

Ki11tiJr iş: ri: 

Bu yıl Türkkuşuna f~ı:la 

talebe alınacak 

ya a er cr ı e eec cr ır. 

Ticart>l lşf~rl: 

Umumi mağazalar haklnnda 
tetkikat yapılıyor 

Şchrimizde ve İzmirde kurulacak u
mumi mağaza1ann tedvirini üzerine al
mış olan MünakalM Vekfı1eti Limanlar 
Umum Müdürlüğü bu iş için icab eden 
:haz.ırlıklara geçmiştir. 

Umum Müdür Raufi Manyasi evvelki 
gün Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğluna 

bu husus için bazı izahat vermiş, umumi 
mağazaların kurulması ve işletilmesi 

Memleketin hava kuvvetlerine olan' hakkında V ekilin düşüncelerini ö~ren
ihtiyacı dolayısHe bu yıl Türkkuşuna faz- miştir. 

la talebc alınması muvaf1k görülmuştür. 
Türk Hava Kurumu merkPzinden şehri-

mizdeki aliıkadarlara gelen b!r emirde 
Türkkuşuna şimdiden taicbe kaydına 

başlanması bildirilmiştir. Bu sene lise 9, 

10 ve ll inci smıflarla muadili oğretmen 
olrullarının 4, 5 ve 6 mcı c.;ınıfla!ındaki 

kız ve erkek talebe1erden 17 yaşını ikmal 
edenler Türkkuşuna k.aydedileceklerdir. 

Türkkuşu A ve B kampları önümüzde 
ki yaz mevsiminde İzmirde !mrulacaktır. 

Raufi Manyasi, yarından ;tibaren şeh
rin muhtelü yerlerinde tetkikat yaptıra
cak, umumi mağaza1arın kurulması en 
münasib olan yerleri tesbit ettirecektir. 

Bundan sonra da mağazalarda satıla
ek maddelerin teminine çaliŞılacaktır. 

Umumi mağazaların gayesi, birçı:>k mad 
delerde nazım rolünü almak ve piyasada 
ihtikar yapılmasına mani olmaktır. 

Mübim miktarda gaz ve 
benzin geldi 

SON POSTA 

ı • 

Arkadaşı ı yaralı ya bi 
Bir müddettenberi Sirkeci önlerinde 

Kalkavanzadeler tarafından ynpıünakta 

olan temizlik gittikçe ilerlemektcdir. 

h kkı a karar veril i 
Dün sabah gene araştırma yapılırken 

maçunalar büyük bir külçeye takılmı§, 

saatlerce uğr~ıldığı halde çıkarılmamış
tır. 

Ağır tahrik sebebleri nazarı dikkate alınarak suçlıl 
9 ay 10 gün hapse mahkum edildi 

Bunun üzerine Kalkavanzaddcr, limn
nın yardımını istemiş, külçe güçlükle çı
karılm~tır. 

70 ton kadar geldiği tesbit edilmi~ olan 
bu külçe arasında çimalar. pcrvancler, 
halat ve zincirler vesair birçok f"mi ak
samı bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hu suretle çıkarılmış o
Ian gemi a'ksamının nakden kıymetinin 
50-60 bin lirayı bulduğu söylenmektedir. 

Sirkeci önlerinin dünkü son Çilkarılan 

külçe ile tamamen temizlenmiş olduğu 

sanılmaktadır. Bununla beraber, buraya 
ötedenberi yanaşan vapurlar tehlike ;at
lattığmdan son olarak ~aslı bir .araştır
ma daha yapılacaktır. 

Diğer .taraftan binbir hazine ~"Iı.tağı o
lan Halicin temizlenmesi iTtıkanJarının 

büktırnetçe araştırılınakta olduğu öğre

nilmiştir. 

:kt hlerds tal benin 
s:h' .i vaziyeti 
ontrol edilee k 

Bir müddet evvel Erenköyünde bir 
kahvede cereyan eden kanlı bir kav -
ganın muhakemesi, 1 inci Ağırcezada 
dün neticeye varmıştır. 

Hfıd!se, mevzu itibarile şudur: 
Suçlu Ali ile, Mustafa eski bir me -

seleden dolayı daTgın bulunmaktadır
lar. Son vak'adan iki gün evvel d~ a -
ralarında şiddetli bir kavga geçmiş, bir 
bi ı lerine sövmüşlercl!r. 

Vak'a günü ini eski arkadaş sarhoş 
bir halde kahvede kar~ılaşmışlar ve 
eski kavga tuel~tir. 

Bu sırada silAhını çeken Ali Musta -
fa:y.ı birkaç yerinden ağır surette ya -
ralamıştır. 

Suçlu, hakkında yapılan tahkikatı 

mütcakiıh öldürrneğe teşebbüs suçun -
dan ağ1rcezaya verilmiştir. 

Muhakeme dün neticelenmiş ve vak
ada Mustafanın da ağır tahrikleri gö -
rülmüştür. 

Katil kasdı da sabit olmamış, netice
de maznun Alinin 9 ay 1 O gün müd -
detle hapsine karar verilmiştir. 

Davasım uz tmak için tstanbula 
Maarif Vekaleti, ilk ve orta tahsil mü- gelen katil 

esseselerinde okuyan talebelerin sıhhi 
vaziyet;eri etrafında yeni te1biı1er alma- 1zrnitin Kandıra kazasında l'illlail 
ğa karar vermiştir. Vckfılct, her şeyden 'isminde birini taanunüden öldürmek -
evve! çocuğun normal bir şekilde çalışa- tc~ suçh~ ~üseyin oğlu .s~yf~t~in is -
~lmcsi için sağlnm bir bünyeye ve mun- 1mmde bın İstanbula getınlınıştır. 
tazam bir ya~yışa tabi olmdsı k<'yfiyeti-1 Kati] İzmit ağırcezasında yapıJan 
ni göz-Önünde bulundurarak bir çocuğun muhakemesinde, suç aleti olan taban
muhtelif yaşıara göre günün 24 ;>antini cayı 3 yıl evvel tstan'bulda Tünel civa
nasıl geçir(>cE>ği ·ve tabi olaca~ı sıhhi k&ıi- rında bir dükkandan aldığını söyle -
dt'leri gösterir bro urlcr hazırlamıştır. miştir. 

Memleketin her trırafındaki nekteblcre Maznun Seyfettin, dün Tünele gö -
tcvri edi ecek olan bu broiürlf>rdc (\kul türülerck~ müddeiumumi muavini Oe
idarel nnc düşen vazif~,er y:ıpıluıktan vad.ın huzurunda tahkikat yapılmış -
sonra, Çot'U~un .ailesino ~üşc:n k.sımlar da 
vel lere bildirilecE'ktir. 

··ıc~·· 
tır. Ancak, neticede böyle bir dıt 
tesbit cdil~memiştir. 

Tekrar İzmite gönderilecek oları ıı • 
tilin, İstanbula gelmek ve da,·8Y;ıv • 
zatmak için böyle bir iddiada bU 
duğu zanneclilmektedir. ···" 
······················································· 

Po/iste: 

10 ya~ında bir çocuğa 
otomobil çarptı uııı" 

Şoför Kemalin idaresindeki 9~ 11 ~ 
ralı tecrübe kamyonu, dün Tozk~. 
dan geçerken, 10 ya§Inda Mayer . d 
bir çocuğa çarp~Ill§, muhtelif yerıcri.P 
yaralamıştır. c1~1 

Şoför yakalanmış, tahkikatn ])S, 

mıştır. 
dt O 

AJacak yüzünden kavga e 

iki arkadaJ ttı!~ 
Sarıyerde Maden mahallesinde ~cf r 

Rizeli Mustaf-a ile arkadaşı aşçı 5 ıict' 
lacak yüzünden kavga etmişler, ~i.J' 
de 

1 
Mustafa kulnğından, Sefer de 

den yaralanmışlardır. b}dleşl' 
Hadiseye zabıta el koymuş, ta 

başlanmıştır. /,.. 
.,.. • .-••• • r ........................................ _ ..... 

Talebenin sıhhi vaziyeti mekteb dok
torları ve mekt~ doktorlan bi.llunmıyan 
ilk okullarda mıntaka sağlık doktorları 

tarafından sıkı bir surette nıürakabc edi
lecl'ktir. Buırünkü vazivettc orta tedrisat 
mü-esseselerinin doktor1.arile jlk tedıisat 

mücc-sese-lerinin mıntaka sağlık bölge 
<loktorlıırı ihtiyaca kafi gelmc::nE>ldedir. 

- Denizlerı kudretine esir eden Kaptan Blod ... 

Manrif müfettişlt'rinin verdiği Tap•:>r
larda da mevcud mektcb doktorlannın 

talimatnaml'lere uygun .§E'kilde vazife 
görmedikl<'ri anlaşılmıştır. 

Maarif Veka}cti bu vazıy ti gözönüne 
alarak doktorlann tamamen vazife1erini 
görebilınelffi için mekteb idarelerince 
bir cmekteb doktorları iş cetveli. yapıl
masını kararlastırrnıştıır. Ml'kteb :idare

leri, dektorun hergün kaç ~aat mektebde 
bulunabileceğini doktorlarla görüşerek 

kararlaştırmış ve hir cetvel halinde Ve
ka 1ete göndenniş1er<lir. 

Doktorlar tesbit edilen saaHerde mek
tebde bulunacaklar, muallim, tnlebe ve 
müstahdemleri muayene edeceklerdir. 
Yatılt okullarda doktorlar iaşc işlerlle, 

yemekleri cins1eri, pişirme tarzı ve; bil
hassa mutfakla da meşgul olacaklardır. 

Askerlik işleri: 

Askere çağırılanlar 
Eıninöııü ~ab. !ı\~rlik Ş. Bn.şkanhfnıdan; 

- OvHları ıab.nın nallarile aatıst eden keşif alayı... 6ıOt 
- Nihııyet gOz kamaştıran renkleri ve tarihler yaratan aıa:Ol~ı 

dOnyalan aursan ... VATAN KUR'f ARAN ARSLAN Filmlerinin kBllf 

ERRO F L Y N H'in 
EN SON ZAFERl TOrk çe 

ıctır· 
gördngtı inarulmaz r~bet uzerine yalnız dört gUn daha göstarlıece 

A NA 
..ıa.. 

LA E Sinemasında 
~==--•,. lı!ve: YENI METRO JURN AL 

----------------.:as:~StOd' Kemal filmin ve Marın~rs bit 
yonun muvaffakiyetlı 

eseri daha 

ZORAKi HAYOIJ
1 

Türk çe Söziii tt0ıııtd 
TakliUi ~lenceli ve kabkııball ret' 

YARINDAN irib~-~ 

AKSi~'' 
ı - Şubemizete kayıdlı askerll~lnl lmu _ 

vae:znfiık hlzmetD yapmamı' 316 _ 334 (da- 1J 
hll) doğumlu topçu, muhabere, nakliye sı - ~----
nıllıırının cezalı erlerl derhal askere sevke. -Orta okullar mezunlarından gedikli 

.yuvasına kaydolmak istiyenlerin kayıd
lan da ilkbaharda yapılacak-tır. 

Dün !imanımıza gelen Norveç bandı- dllece~nden .şubece namlarına gönderHen 

emaa•w•::.::asıS:::'~ 
Meccanen 'kravat mı?... lpekli gömlek mi veya 

Yoksa kışlık körnOr mü da~tılıyor ? ... Hayır ... 

? .• ? 
kaşkol m_: , 1~1ı;e 

Ya v} 

bk mekteb mu Ilirillerinin mesleki 
konferansları 

lik okul öğretmenlerinin ll'e!;lekt bil
.gilerlni artırmak maksadile he hafta tcr
tib edilen konferansıara dün de devam 
olunmuştür. 

Dün ilk tedrisat müfettişi Rıza Akısan 
tarafmd.·m Fındıklı 13 üncü okLılda, ilk 
tedrisat müfetti!;i Avni Arıç tarafından 
Galatasaray lisesindl', ilk tedrisnt müfet-

tişi Zeki Bayülgen tarafından İstanbul 
kız lises"ndc pasif korunma mevzuu etra
fında birer konferans verilmiştir. 

ralı büyük i>ir v.a.pur, ~ehrimizc .3,5 mil- davet puslaları varsın varmasın toplanma 
yon kilo benzin ve 3,5 milyon k;}o gaz gününde şubede bulunmaları. 
getirmiştir. 2 - Toplanma günü 26/Blrlnclkfı.nun/939 

Hamulenin bugün tahliyeine başlana- sab:ı.hıdır. 
caktır 3 - Bu cezah erierin 25/ ı inclkiinun/939 

· günü nüfus cüzdanlnrile birlikte şubeye mü-
Yeni tütün satışlan ra~ant ederek sevk hazırlıklarmı tnmnmlıı -

Ege tütün piyasasında sat!§lara ha-
raretle devam olunmaktadır. Mezki1r 
romtakada inhisarlar idaresi, tüccar ve 
Türk tütün limted §irketi tarafından 
18 11kkfınun tarihine ka'<lar alınan mik
tar 15.472.788 kiloyu bulmuştur. 
Diğer taraftan Alaçam tütün piyasası 

aç•lmıştır. Vasatı fiat 90-95 kuruş rad
sindedir. 

maları Ufm olunur. 

-------= 

T U T 
Bu iki sinema da aym zamanda gösteriliy~rın~;; · 

FERAH'da seanslar: 11 - ı . S - 6 - 7 ve 9 da. AZAK'dtı s ıın 

'1 

2.30 - 4..!SO - 6.30 - 8.40 da ~Siii~;s:;.~ 
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Aslcer Ic 
Küçük devletlerin askeri 
muharrirlerine göre Leh 
mağliibiyetinin sebebleri 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 

-- ..... ,_ 

Alman ordusunun Lelıistandaki harekatını göstermek üzere bir Alman mecmuasında çıkan ii.ç harita (ı, 5 ve 8 
Eyliılde va.ziyet) 

Sayfa 5 

1 H idiseler Ka11ısında 1 

DAÖR 
Dünkii gazetelerden birinde şöyle - Az gitmişler, uz gitmişler, dere 

bir serle\'ha gözüme illıiti· tepe düz gitmişler, gece gitmişler; gün 
cRı:s-Fin harbi c~ddil~ti.~ düz gitmişler, bır de aTkalarına b ak -
~1:eger ~aka_dan hıç anlamıyo:. mu~uz. mışlar ki bir iğne boyu yer gitmişler. 

Kanunuevvelın tbaşından bugune ka - Zamane çqcuğu bağırdı. 
dar Rusya ilc Finlandiya arasında ce - -Anladım dadı, anladım. Rus - Fin 
r~ya_n eden harb şakacıktan harbmiş de har bin· anlatıyorsun. 
cıddıye alını.şız. - Gemilerin intiharları tirbirini ta-* kib ecHyor. 

Rus - Fin harbi başladığı zaman ga _ - Havadisin neşrini menetmedik • 
zetcler, Finlandiya nüfusunun Rusya _ leri için! 
ya nis~tle pek az olduğunu yazıyor - - ??? ??? 
lar. Müteakib günlerde şu tarzda yazı - - İntihar havadislerinin neşri, in • 
lar gördük: sanlar arasında intiharlar n ço;;.alma -

«Finlandiya iki bin esir aldı.ıt sınA s~beb oldu~ için, kanunla: yasak 
«Finlandiya beş bin esir aldı.» ed;JmPJni~ midir? 
cFinhmdiya· on· bin esir aldu 
cFin landiya yirmi bin esir aldı.-. 
Bu gidişle gün gelecek gazetelerde 

~öyle bir havadis okuyacağız: 
cl<,inl~ndiya, küçük bir memleket ol

masına rağmen nüfusu komşusu Rus -
yanın nüfusundan daha fazladır.• 

Memleketin hemen her yerinde sek
sen ka ~lı binalar yapılmıştır. Nüfusu 
artmakta devam ettiğinden ibate me -
selesi güçleşmektedir. Bu yüzden sek
sen ka.tlı binalara seksen kat daha ila-
vesine karar verilmiştiT. • 

* 

- Tnc;ılc:ın tor'k? 
- f ·iv'm palamut, sen nac;ılsın? 
- Btıf!ünlerde pek ffi('$rrtılüm. 
- Gene ne var, maync balina çarp-

tı da 3"anızda taksimi sana mı düştü? 
- Havır, daha esaslı bir iş, her r.'Ün 

deniz dibine inen .gemilerde hemcins -
lerimi'li 1sktm vazifesini bana verdiler. 

* 

unlari biliyor 'di lz 
Atıantik f1ç1 ile geçilir mi? Postada rekor 4 lmanların üç haftalık bU:, sefer-ı muhafaza edilebiliyordu. 1 fakat et ve kemikten ibaret olan bu sü-

inıha de L~ ord.us~u . rnağlub .. ~e 
1 

Seri Alman kıt'aları Le h kıt' alarma variler çelik, matör ve topa kar~1 d ura -
d etmclen keyfıyeti biL\.ıassa küçuk 

1 
nefes aldırmamışlar ve bır an rahat ct- mamışlardır. Cesur bir Ame -

g:~letlerin as_keri :n~arrirlerini fazla i~- melerine imkan bırakmamışlardır. Leh ~lrnanların hava ibakirniyetını bir iki rikalı hususi su_
UJ.ın etmektedir. Çünku m:vzu sadece b~ 1 or.~usunun muntazam bir mukabelc ve gunde elde edebilmelerinin bir sebebi t~lte ~~phrdı~ı 
~ veya ~er~k. me.selesı olm:yıp aynı 

1 
:nu~a~ için kendini derleyip ıop.ama _ de Polonyanın kendi uçaklarını himaye j bır fıçı ıçı~de. Nı

k<unanda bır mıl4ı ve hayati mudafaa ve ga imkan bulamaması işte bu yüzdendir. ve muhaıaza tertibatını ilımal etmi§ o! _ yagara şelalesın -
llo~unına ı§Jdır. Bu rnüHüıaza ile biz de Polonya ordusu, Leh mamulatı olnn masıdır. O surct.e ki, Leh uçaklarının !len kendini aşa -
tr;o onya ordusunun üç hn!tıı içinde tn - ~ 7,5 s.ıntımctre çapındaki hnva müdafna çoğu harbin ilk günlerinde bizzat uçına ğı bırakmıştır. 
li =nııe boz-ulup yok olmasının sebeblc- ve İsveçin Bofors mamulfıtı zırh müdafaa alanlarında ve havalanmağa imkan bu- Bundan fikir alem nilcyhin son jkamctgahına vanl <>lMus-
t:;; bu sütunlarda birkaç defa ll!'a§t:ıra -

1 
top!arile bolca donatılmıştı. Her piyade lıamad~n tahrib edilmişlerdir. diğer bir genç Amerikalı da Atıantik tur. Fakat gene eline geçmemişfr. 

e} ve bu meyanda bazı netıcelcre de 

1 

alayında 6 top! u bir ur h müdafaa rniıfre-1 Da nunarkalı ya:nbaya göre Polonya - d . . . b' f' · · · d OP('mek heve Çiinkü adam Umumi Harbde ecu. he-•(.!ınm· u · . j ıı ~ emzım ır !Çı ıçın e b-3 -
l3 I) e e ışaret ct tık. zesi mevcuddu. Buna rağmen Leh ordu- ı ar 1:areşal Rydz Smigly'ye be~ kı de ye- . . . 1' 1 _ de ölmüştü. 

€a u ~efa, :>:'eni ge!en bir Alman askeri sunun kcndıni ve gerilerini ne Alman u- rinde olmıyan büyük ümidler besliyor _ sı_n•' kv~pılmış ~e bu ışe V elv~nş 1 0 
a * 

çı;~:"'indc, !':"eç ve Danimarka .gi~i kü- çakların: ve ne de zıriılı araba kıt'alanna l lardı .. Onun için 1920 de oldu~u gibi bu bılcceg~c kanı bulundugu bır model - E . ı... kı devletın bazı generaı ve ussubay- karşı mudalaa edemeıne:ednin sebebıni, l selerde de ona yardıma hazır olan ~-ran- de bir iıçı sıpanı etmııtır. n iyi sıgara sar en mil'el 
l'a ın~n kendi memleketlerinin askeri ve- İsveç albayı. bunların ağır ve az müte -ıl sız Generali Weygand'ın hizmetınc liizum İspar.yollar sigara sarmakta en ma-
ti Rtindelik gazetlerinde Lchistan sefe - harrik olmalannda buluyor. Ve şu net.i- görmediler. Felaketin diğer bir sebebi de * hir olanlardır Az zamanda en munta-
Be~e ve Lch ordusunun seri mağlfıbiyeti ceyi çıkarıyor: cRarob arabalarına karşıibeiki Polonyalıların d:işman istilasını "l b zam sigara sarmak rekoru onlardadır. 
las ebierine dair çıkmış yazılarının hü - muharebeye yalnız harb arabaları muk - jtaarruzla menetmeği düşünmeleri olmuş- Radyom naiu ara aSI Kl'al yroinci F<:rdinnnd, iki elinde iki 
l'tıi aı~r~na tesadüf ettim. Bunları, kendi- tedirdirler. Çünkü yalnız bunlar harb a- tur. Kendini kuvvetli hisseden dbette İngilterede radyom nakli igin ayrı sigarayı ayni zamanda muntazam bir 
llıe~ ıçın de faydalı bulduğum için, kıs - rabalarile savaşınağa lazım olan ate§ böyle ·bir hal tarzı dü.şünebilir. Fakat Al- bir araba vardır. Bir hastaneye radyom şekild~ sarardı. 
fe . naklederek Polonya ordusunun çok kudretile hareket kabiliyetme rna:iktir- man başkumandanlığının planları Lehli - A - d * ı.~ ~kıbcti~i in='ç eden scbeb'eri tekr:ır ler .• lsveçli albay ayni zanıanda küçük . lerinitilerine takaddüm ederc)< onları ıa:ım old~gu za~an,. radyom. ra. yo~ a· k • 

ls ruz etlırmcge çalışacağım. • ~t'aların zırha ve uçağa karşı hususi si-, b?zmuılardır. ı-::arev _ Vistül _ San ne _ mucssese.sı~d~. ıst~~r ~e hususı ara Ir al nO aııar JÜ!< IRŞir 
3 b veç kurmay albayı Cari Axel Torern lfıhlarla tcchizini lüzunılu görüyor; fa _ 1 !hırlerile teressum eden müdafaa hattın - ba da goturulur. Göturulen radyom Bir at bozuk bir yolda sırtında t~ı-
de aftalık bir Lehistan seferinde, cmo - kat, rnuvakkat bir müddet kendi!erini ko- dan Lehlilerin istüade edernemeleri de miktarı hiç bir zaman bir gramdan yabileceği yükün üç mislini arabayla 
cr;ı ve ehemmiyetli bir ordu olan Leh ruınak için. bundandır. -. çekerelo;. götürebilir. İyi bir şosede do-
.. b ~unun mağ'Cıb ve tamamile ımhası. Diğer ellietten Danimarka .harb ilim· Danimarkah yarbay nihayet •... fakat laz;a o]ınadıg, halde ra~yo~un .~onu!- kuz m'sli, tahta kaldırım olursa yirmi 
\te ~ lerini araştırırken cLeh ba~ sevk leri ccmiyeti. azası olan yarbay Fock, Po- Leh ordusunun vasfında ve büyükEiğün- dugu l{urşun kutunun agırlıgı yuz kılo beş mislini ve çelik ray üzerinde çek-
b~dzares~in tamamile ülas etti~inh te- lonya ordusunun bu kadar seri bir inhi- d~ bir ordunun inanılrnıyacak kadar a_z gelmektedir. rnek sııretile de elli dört mislinil 
se . ettırmeklc beraber, Leh <ırdusunun zamına sebeb olan Alman seri harekatı _ bır zamanda bozulup mahvolmasını hıç ............................... ---·-····· .. ·············-············-··-················ .... - .. 

trı.~ı felaketinde iınıi1 olmak üzere ediğer nın dayandıkları sevkülceyşi escısıarı tct- bir şeyin izah edememekte olduğunu. ll --. 
~o teferri sebebler o1 duğum.ı:t da söylü - kik ederken bunların Şlif~nin n azariye _1 söylüyor ve darbenin şiddc:tine karşı 
\'~;· ~I bay TorCın'e göre, büyük Leh kuv lerinin ·bir tatbikinden b~ka bir şey ol- 1 taaccüb ve hayranlığını gösteriyor. 
li erı Alman ilerlemesinin fevkalade se- madıklarını buluyor ve Şlifenin sevkül-ı Bu harbde modern teknik vasıtalar 
ta:lrnasmdan ve bunun bır neticesi ola- ceyşinin sadece bir muharebe kazanm:ı- Pk defa olarak büyük ölçülerde kuBa -
W .. Leh muvasala hatlarının kPsilmcsi ğı değil, hasmı imha etme ği amir oldu-ı nı ldılar. Büyük uçak kütleleri ilk defa 
trı.~nd:n hareket kabiliyetlerıni kaybet- ğunu söylüyor. Bunun için de düşmanı yer ordusile işbirli~i ettiler. Alman uçak 
tiır erdır. Alman ordusu muvaffakiyctle- her iki cenahından kuvvet'i kıt'alarla filoları düşman memleketinin havasına 
l'tıi 111 ~ütün mil1etler tarihinde görülme- sarnıak ve cephesini yalnız işgal muha - süratle hakim olarak Leh uçak alanları
~\:~~ır süratle istihsalinde Alman ~.ar~ rebe:erile oyalamak lAzımdır. n~, ~~lah fab~kalanna, dE'~iryollarına, 
kıt• e, zırhlı harbarabasının ve motorlu Yarbay Fock'a göre Polonya seferinde koprulere ve ılh taarruz ettıler. Yarbay 
lar aların hisseleri pek büyüktür. Alman- bütün harekat, Alman tarafında, hemen Fock'a göre bu taarruzların kes.a:et ve 
ldu bu sutıhlar cihetile LehlilE.'re çok faik hemen programa mutabık surette cere - rnuvaffakiyeti sayesinde karma karışık 
gu er Ve Alman uçak filoları daha ilk yan etmiş ve Leh ordularının daima her· edilen düşman neticede imha olunabil -
lti lllerde hava hakimiyetini gayri kabili iki cenahlanndan ihata edilert!k sarıl- miştir. Çünkü Leh kıt'aları Alman uçak-
taı b· ı h lı 1...- • I ord ır surette elde etmişler ve Leh malarını intac eden Alman çe,'irme ha- Jannın ve A man zır araLN ve serı ır-

lkttı \ısunun muvasala, emir vP. kumanda, reketleri tarihte ~diye kadar ınalflm ol- kalarının yanlarda ve gerilerde yaptık -
tı111'al ve ilh .. bütün geri hizmet teşkilô - ınıyan bir sür'at ve vüs'atte yapılmıştır. ları derin tahribkar tesirler sebebile bir
liiıı bozabilmişlerdi. O derecede ki Eylu- Yarbay Fock şöyle devam ediyor, Po- birlerile ve başkumandanlıkla temas ve 
t~h altısında Leh başkumandanlı~ının lonya ordusu iyi tali.m ve terbiye edil - irtibatlarını çarçabuk kaybetmişlerdi. O 
ha ~ıt'aları üzerinde umumi ve toplu her miş, modem silahlarla donatılmış kuv - halde Fransızlarm 1939 Polonya harbi -
~trı.~gı bir nüfuz ve tesiri kalmamış ve vetli bir ordu idi. Fakat anlaşılan Polon- nin, tarnamile yeni bir harb metodu ol
'trıltıt ve kumanda tamamile muhtel ol- yada uçakla zırhlı haN> arabasın~ az e - duğu hakkındaki iddiaları, Danimarkah 

l~tu. . . heıruniyet. verilmiştir. ?rdunun hanisi )~~aya ;ıi~zaran, hak~dır. Devarnı.~ve 
~ıth~eçlı a'baya göre bilhassa Alman Mareşal Pılsudski bu silfıhlara layık ol- benım bu husustaki mütalealarım dıger 
€ir· ı Ve nıotörlü piyade tümenlerinin duk1arı ehemmiyeti atfetmP.diği gibi o - bir yazıya bırakılmıştır. 

1Ştikl . . . H. E. Erkilet 
l'eJteııe;rı genış ve devamlı çevırme ha- nun bunlara karşı olan itimadsızhğı ha • • . .. ..... ............................ . _ .................. ... . 
Oltıı~ı çok ustaca ve tPsirli leflerine de intikal etmiştir. Tnrbedeki otomobil kaz:asında 
~lt :rdı. Bu tümenierin bilhassa bü- Tanka kar§ı olan Leh itimadsızlığında yaralanan kadın öldü 
~l')rcı:Uliiyüş kabiliyetleri göze çarpı _ belki de Leh yollarını.n fenn_Iı~ı sebe~ ol- Türbede bir otomobil kaTasında ağır 
tn.. : Muharebe arabaları da seri ilerle- muştur. Buna mukabıl Lehıstanda suva- surette yaralanarak, Cerrahpaşa hasta
l'et' 'llti:fuz Ve büyük bir ateş ve i cra ku d- ri kuvvetlerine karşı meyil fazla idi, çü n- n esine ka!dınlan Münire isminde lbir ka
\oe :ıe itnkfinları göstermişlerdi. Bunlarla kü bu sınıf her türlü arazide hareket e- dm, dün ölmü§tür. 
l'tıUh elfunuın motörlü vasıtalarln efraclın debilirdi. Bu suretle Lehistan dünyanın Cesedi muayene eden adiiye tabibi En-

arebe h'11dret1eri son kan'i ana kadar en kuvvetli süvarisine malik olmuştur; ver Karan, defnine ruhsat vermiştir. 

Ikiye ayrılan y ol 
Kütahyadan Z. B. imzasile mek

tub yazan genç kıza: 
- İkinci talibiniı.in hareket §ek

lini beğenmedim. Sizi babanızdan 
istedikten ve muvafakat cevabı al
dtktan sonra •birdenbire sesini kes-

miş olması hayra delalet etmez, vaz 
geçmiş olması mümkündür. Böyle 

olmasa bile talebini ötedenberi alı~
kın oJduğumuz klAsik z.iyaretle yap
mıyarak, münase-betsiz bir yerde 

serdetmiş olması terbiye noksanını 
göst<'rir, sonra h~dlsede sizi ad .!U1 

• :ılakasız bir üçüncü 4ahıs gibi görü-
şü de czevce• mefhumu hakkında 
bilgh:inin yüz sene evvelinden kal
mış olması ihtimalini düşilndürtür. 

İllt talibinize gelince: Hissen ve 
irfanen size daha yakındır. Aranızda 
bir gönül yakmlığını.n başlamış ol-

duğunu hissediyorum, karannda üç 
yıldanberi sehat eelişi bunun bir de
lilidir. Fakat bu gönül yakınlığı 
müşterek bir yuva kunnanız için ka
fi değildir. Yuvanın geçinmesini te-

min etmek de lazımdır. Yuvanın re
fahını temin için kadının da çalışma
sı lüzumunun görünebUeceği zaman
lar olduğunu anlıyanlardanım. Yal
nız Btisinin de bir şehre düşmeleri 
bazı mesleklerde mümkün değildir. 
Mü~!crek mesaiyi bu meslekler için 
anhyamam. 

Siztf düşündüklerimi umumi çizgi
leri ile söylüyorum, ilk talibinizin 
meo.sleği hakkında tafsilat vermeyi 
ihmal etrrı..işsiniz, bu itıbarla müta
leamı bir hükme varmadan bitirecc
ğim. Yalnız U1'lutmadan bir noktayı 
daha kaydedeyim: 
Kendınizce birinci talibi tPrcih 

ettiglniz takdirde ikinci bir taleb 
yapması, kendisini babanıza tanıtma
St imkansız değildir, bütün bunlar!n 
haricinde iyi ve yüksek tahsil gör
mü~ bir genç kızın hiç tahsil görme
miş, bilgisi kıt bir baba- tarafından 
tay!n ediler. yol üzerinde yürümesi
ni de tatbiki mecburi bir kaide saya
mam, bununln beraber onu incitmek
ten de Çl:'kinmek lazımdır, imldr 
nisbetinde. 

TEYZE 
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Dedim: düşmernek için yanındeki san- .Son Posta• mn tefrikası: 37 - Hayır baba, bohçede bir tur yapıP 
dalyeye dayandı. ..,... dönerim ... 

Müstakbel kayınvalideme oracıkta a- E IWJ Ele1e tutuşarak karanlıklara daldı!C· • 
lcnen hakaret etmemek için ne.er ~ek - n - Dans ederken neler söyledi O ~· 
tiğimi ben bilirim. dın? .. * a ra a a • - &nden bahsetti. 

ye~!: :~:e:~n~~~::y:er~:;Iı~: O ll D IIUIJI M E ~ 1 M -Ne diyor?. 
- Seni sevip sevmediğimi s0ruY0

'' 

Biz de Nceiii ile beraber akşamdanberi !!!ıl' 
muttasıl şampanya içiyoruz. Bu akşam o 
kadar öldürücü bir güzelliği var k! ... 

Onu bir karnciyaya benzetiyorum; 
dans ederken solm:ısı cndişesile çehresi
ne nefesimin değmemesine dikkat ediyo
rum. Beyaz tül robunun içinde bir kele
bek gibi uçuyor. Bu gece va's iptilamız 
var. Ikide, birde şef dcrkestre haber 
göndererek vals istiyoruz ve mascvadan 
tecerrüd etmiş bir mevlevi cezbesile dö
nerken ayaklarımızla havad:t r.alezonlaı 
çizerek ba§ka bir a'eme doğru yük~eli -
yor, yükscliyoruz. 

Ara, sıra acı hakikatle karşıla~an 

NecHi: 
-Ah şu babam, ah şu b;ıbam. 
Diyor; onu teseliiye çalışıyorum: 
- Bu gibi h"fıdiselerin i'k yaralısı sen 

olmadığın gibi son yaratısı da sen değil
ı;in. Seni çılgınca seviyorum Necla-.. 

Valsten sonra yerimize dnnerken bana 
ilk defa o'arak: 

- Dinle Haşmet; diyor, ben de seni 

seviyorum!.. 
Bu geceye kadar hep ben söylemiştim, 

o dinlemişti. Nihayet bu gece o da kal -
birnin sesine ses verdi. 

Ah ne bahtiyarım, ne bahtiyarım!. Sa
adetin bu kadar fazlasına tahammül ede-
memekten korkuyorum. 

Yanına oturduğum zaman kültür di -

rektörü: 
- Haşmet!. Ben dans filan beceremi

yorum; benim narnma ge' in hanımt dsn

sa kaldır. 
Dedi; Daniş Beyin de i~ittiği bu teklifi 

reddetmeme vakit kalmadan Ferhundc 
davrandı; sevgilimin çehresi bembeyaz 
olmuştu. 

Bakışlarımla ondan özür rli'iycrek sa~ 
elimin baş :parmağını Ferhundenin arka
sına dcğdirdim; sol elimin ba~ ve şeha
det parmaklarile de sa~ eUnin ucunu 
tuttum. Aramızda en az be~ ı;antimlik bir 
mesafe kalmasına dikkat ederek ayakla-
rımı caıa uydurdum. 

Bu bir dans dejil, bir azbadı. Gözleri-

Ya.t.an: Zeynel Besim Sun 

mi, boynunu bükerek gözlerile beni ta - - Ona ne şüphe efendim? .. 
kib eden, Nec'adan ayıramıyordum. İlk Dans bitince, sabık alakarlarım ve la-
anındanberi devam edege'en sükutu Fer- hik müstakbel kayınvalidem, Ferhunde
hundc bozdu: yi derin ve hürmetkarane bir reveransla 

- Neclayı çok mu seviyorsunuz Bay selamlıyarak kocasının yanına bıraktım. 
Haşmet?.. 1 Kü 'tür direktörü eğilerek kuJıığıma: 

- Bir deli gibi.·· - Neclavı da dansta bö ı t t . 
t."' k h - · 1 b'l d ğ'l .. ? J Ye u sana, 

- .ra at en uz nııan ı 1 c c ı sınız · · Ferhundenin bir tarafı a d' . • ? ~. cımasın ı ye 
- Ne ehemmıyetı var .. Evlenecegız... değrneğe korkuyordun galiba. 
- Babası veriyor mu?. D d'· ··ı·· t''k 

N
. . . ? B k c ı, gu u~ u . 

- ıçın vcrmesın.. enım ur yaptı -
ğımı biliyor. Bakışlarından Neclanın muztarih ol-

lı . s rd duğunu anlıyarak karşıdan .::ordum: 
- ıç ... o um ... 
Eyvah; engerek şahlanmışh. Şu kol - - Rahatsız m!Sln Necla?. 

larıma alarak dans ettirdiğim kadın, Nec- - Hayır Haşmet; biraz başım dönü -
Hmın resmen annesiydi. yor. Şampanya ve va ls ... 
- Artık o cihetten endişem yoktur Ba- - Biraz hava almak ister m1sin?. 

yan Ferhunde Sevgi, parnon, Bayan Fer- - Hiç te fena olmaz. Beni bahçeye çı-
hunde Sırım; dedim, sizin dostluğunuza kar. 
daima güvenebilirim. Babası derin bir şefkatle kızını süze-

Her aksanile ciğerlerimi deler gibi rek seslendi: 
ce.vab verdi: - Üşümiyesin Necla?. 

- Sevrniyerum deseydin .. 
- Zaten seviyorwn demedinl }tl.·· 
-Ne dedin?. 
- Çıldırıyorum dedim... 131.1 

El.• kl k ·,su·yor· ı e yana anma vurma .ot• 
eli yakalıyorum. Dudaklarım \UtuŞ.~[c " 
Sonra çelikten bir mengenenin Jllil 

kabil iki sathına düşüyoruz. . ,0rl 
Mengcneyi görünmez bir el işıetı) 
Sıkı~ıyoruzl.. il'i 
Yckdiğerine yaklaşmaktan korltllfl 

baş geriliyor! 
Mengene bırakmıyor! .• 
İş'iyor!.. 

İş1iyor!.. 
Kurtulamıyoruz! 

Ba'ğıramıyoruz! .. 
Kaçamıyoruz! .. 
Bittik!.. rııır!·· 
Dudaklarımız nihayet çarpıştY0 

Tazyik artıyor!.. lt jsti • 
Birbirimize bir şeyler .söylerne 

yoruz!.. tl'lii.sD~· 
Fakat iç içe giren dudaklarırnıı 

de etmiyor!.. .-,r> 
(Arkasi 
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Muhtekirler şaşaladılar! Boşanmalar niçin anı 
(Baştarajı l bd aayfado.) ithailtçısı memlekette birdenbtt: de~r artiyor, kabahatli 

ludan yapılan satış tekliflerile alikadar buhranı bqlamasmm, harbden bır mud- kadin ml er~<ek ml·? 
olmağa başlamışla~. . _ _ _ det e vv e~ Almanya ve Polonyanm_ ~:::ı b- 7 1 • 

Graf Speenin kuman 
intihar etti 

Yalnız pamuk fıaUannda bır duş-..ıkluk leri i1ç d~ ~y vade lle .karşllamag ş. (BCl§tarafı l ifıc..i ıayfadrı) • . tlııl 
başlamış ve 68 ve hatta bir c.ıralık 70 ku- lamaları yuzunder. dahı!de az stok kal- İdd" di lar k " b k d Londra, 20 (Hususı)- c:Graf Speeı. nınt ~rKolora.boS» TransatlantJAlnın feci aldbe 11-
ruşa kadar alivre satılan pamuklar 5 ku- masından ileri geldiğini söylemiştir. . .. 

1~~ ·e !or ı, . er .z~ a ın 1 kumanilımı visamiral Langsdorf, Bucnos lhen6z h lta bUcllrmemi§l~rdlr. ~ınlde 111,ıs 
ru.ş birden dü~üştür. Bu düşüşün de ev- İthaHitçılar İngiltere ve Fr_ansa. f~brı- .sınırlilıgı, zafı ve kaprıslerı iJe yuvayı yı-

1 
Airr>sde nc1,aret altında bulunduğu otel- him miktarda Meksika petrolü ve Allll 

velki satışlarm gayri tabii oluşundan ile- kalarının sipar~ k~bul ctmediklerını, A- karmış .. aza kanaat etmez, kendisine da- de dün gece intihar etmiştir. ordusuna mahsus çizmeler bulunuyordU· tJ 
ri geldiği bildirilmektedir. merikadan ve az ~arda __ ıoo~-1500 t~na ha iyi bir hayat temin edilmediği için yu- Visamira1 Langsdorf, Alman <>lçisine Fransu donanınası tarafından son d~ 
T' t V kT · dünkü tetkikleri kadar İtalyadan ithalın mumkun oldugu- vasını terkeder gidermiş hitaben y4ıulığı bir mektubda c:ıcümle di- Iki Alman tahtelbahlrlnln batırııması htı 
ıcare e 

1 ının nu izah etmişlerdir. Ş . ' .. yor ki : cKendı kendimi kı...ımaı::da. etti~ n dtı U~~ edilmemiştir. 
0 ~~~lekettcld fiat yüksekliğ~ .s:OOb- Neticede Amerikadan demir iUı~li ve u ~odgam erk~kl~r a~aba yazdıklar~- geminin akıbetıne mahkum cbni "im . Fa- cGrat Spee~' nın Intiharını takib eden :ıı 

lerını oğrcnmek, darlı~n mahıyetını an- yalnız bunlann Şubat 15 e kadar yuklen- ~a hakıkaten kendilerı de ınanıyorlar mı .. kat bu kararmıı bütün arkadaşlarımın yeni hil.dlselcrin, halk üzerinde yapııc 
lama k ve bu~lan önleyici ~ birler almak 1 mesi şartile demir iç~n d~ akrediti! nç!l- Lnanıyorlar.sa, bizi aldattıkları yetmi - hayatını cmnivet altına a klıktan sonra nksülamelden korkulmak ta dır. e' 
yolund~ tetkilder _v_e tem~ar yapmakta ması kararlaşm~ ~e ~~al~t~ılara sıparış- yormuı gibi, bir de kendilerini mi alda - tatbik eriiyonım.ı. Harbin başlangıcındanberi Almanlar, ~ 
o~n Ticaret Vekih Nazmı Topçuoğlu, lerini vermelerı bildirilın.iştir. • . tıyorlar? Vah zavallılart .Lengsdorfun cenazesi, yarın Buenos mna 232 bin tona balli olan 42 tıcaret ge # 

dün de geç vakte kadar bu mevzu etra- Bu arada memlekette :teşviki sanayı B 0 . -ad • h • - Aireste askeri büyük merasimle knldırı- sı kaybetmNerdir. Bunlardan 19 u logUIJ 
fında meşgul olmuştur. kanununa istinaden giren makinelerin en ır mu et resmı ve USUSl mu - lacaktır. ler tar:ıfmd~n mftsade~ edlJmlştır. 

Vekil öğleden evvel Mıntııka Ticaret hurdalaşmıs olanlannın gümrük resmi esseselerde çalıştım. Bu müddet zarfında Ajansın tebligı~. F d b k dııDI 
Müdürlüğünde manifaturacılardan mü- meselesi halledildiği takdirde ihraemın erkeklerin ne mal olduklarını pek ransız onanması aş uman 

b ı. · B k .._.. d f b- · t Buenos Aires, 20 (A.A.) - Graf Spee- L d d r:kkeb _ir -~ı:yı:_b, ey oz. ıs.~n ura. a . nazan ?ik~a~e ahnması keyf~ye_tine e- güzel öğrendim. Çalı.ştığım büroda, dığer nin kumandırm Langsdorf intihar cbniş- on ra ft rııJ. 
likası mudurunu, Takas Lım.ıted Şırketı 

1 

mas edılmiştır. Bu arada demırcıler Ka- servislerde dilikat ed.iye>rdum kadın me- t' Londra 20 (Hususi) _ Fransız donnn ...lll) 
müdürünü ve çiviciler heyetini kabul et- rabük fabrikasının piyasaya çubuk demir 1 lar tuh f . tl k, nı ır. m umum kumandanı Anıtral narınn bll~""14 miş, şehrimizdeki ticaret ve sanayi erba- verrneğe ibaşlıyaca~ tarihin bilimnesinin lmur .. a a vaz~ye er ~a ınan, 0 ar- 'lt· ,.e ..:le t efsirl,..r blr dtstroyerıc Portsmuth ıımanınn -vaflll 
bından muhte

1
if kimse1er_le ~örüşmüştiir., de çok faydalı olaca~nı söyler:ıi(crdi:. la :mınasebet _tenun . etmege . ça.lış::ın hep Londra, "O (A.A.) -:- Graf Spee . ku- ve bllllhnre Londraya gelml~tlr. t· 

Öl!leden sonra genı: Tıcaret Odası s~- Vekil, 8-10 gün sonra Kara~ukun. pı- 1 evli erkek!erdı. Tersıne, bekarların daha n: .nd nı!-- rı'!Sdor_fl;ill ıntibll? h~berı İn- 1 Bah•!.Ytı nazırı Çorçll ve dl~er bahl'IYe e 
~on layında eczaYJ .tıbbıye depolan,. d~ır yasaya 5elik ~ermeğe, Şubat .nihayeti ve 1 cür'etkur olmaları lfıı:.ımken, ev h barklı. p,ılız d mz mel afılınde derın bır heye- k!\nlle göru~melerde bulunncnk oınn .Atfl~ 
ıthalatcıları, denur malzeme fabrikatör- Mart bıdayetınde de 15 sımtım ve daha çoluk çocuk salıibi adamlar daktilolara can uyandınnıştlr. Darlarun kaç gün İngllterede kııiaca~ı 
leri ve çivi sanayicilerinin toplantısında yukarı kalınlıkta demirleri mebzulen pi- k d k d 

1 
ek d 

1 
lard ' z.ırhlı kumnndan~nın bu ha_reketi şöyle ıı değildir. 

bulunmuştur. yasaya arzedeceğini bildirmiştir. a ın ar a aş arına 0 aş " ur ı. tC'fsir edıliyor: Denız an'anesıne ve şere- • 
Vekil evveltı tıbbi ecza depo sahibleri- Demir eşya sanayicileri dahilde karpit Evde karıları ve çocukları olan bu bay-

1 
!ine bağlı C'lan bu adam hayatını feda Romnda tefsırler ~ 

ni memleketteki ~c~ da~lığının ve pah_a- kalmadığını ve bu maddeni!.l ~u sanayi ların hareketlerine ne buyuru!ur? Kadın e:mek suretile .zırhlın~ ~cre~z nkı~ti- Roma 20 CAA.) _ Kolombos v~poruıı:dJ 
lılığının sebeb:erını teşrıhe cfavet. e~~- için çok mühim o1duitunu soylıy~ek: mukalıele eder, etmez başka şey.. !akat nı_ emre~e~ a~~mla hıç~ır aHikas~ o .n:a- gnu:teıeT taratmdan trl başlıklar e~ 
tir. Ecza ithalatcılan ecza nevılerının _ Evvclce 10 kuruş ol~n karpı~ 60 ku- böyle evli erkeklerin karıları dururken, d.ıgını lbutün dünyaya göstermek ıstemJş-~ neşredilen :kendi .kendini b:ı.tınnll$1 ha orıı.t 
2000 kadar olduğunu, bunlardan kısmı a- nışadır ve bulmak rnü.şkülleşmıştır, de- k d k d 1 b' . ·k t 1 k tır. İtalyarlıı büyük tesir bırakmıŞt.ır. ,ıı 

Al d ti il kt b a ın ar a aş arına il" Il€Vı Sl1 ın ı I n·ır. t ftan - 1 d.il'yo k' j\lll1 zamının manya n_n ~c n me e u- mişlcrdir. . • . . . . ı5er ara _oy e zanne _ı _ r ı, Spee'dl'n lk! gün sonra bu bUyük . ii!IJ 
lur -iuğl1'hu, son_ vazı~et!er_ dotayısile ge- Bir ithaHitçı 15 güne kadar ,i talyadan etmele~~ ~e ıle .~ah -~dersmız. ~u on - L.a~gsdorf Mon~e~ıdeo $ı?~a buvuk İn- ıransatlımtı~n1n batmMı, burııda blii' 6-
tirilemcdiğini soylemışlerdır. . 300 ton kafllit ~elece~ni ve 1'1 .ımru.şa sa- ların cıbilliyet1erıru gostermez ını? .. • ~ılız k-uvvetlennın bekledıiti hakkı~da süren lcanaate göre, Almanyanın deniz ttı. 
· Bundan sonra ~~lek~te ıthall lazı:n tılacağını bildirmiştir. . . e Mu'alla Peköz (adresinin nq • Ain;an ma~matı tarafından kendın.e retlne, oldukça büytik bir darbe wrın~wt 
g(']cn eczamn ~etırtılmesı etrafmda mu- Demircilerden sonra bır çikolata fab- rini ·•temi or). verılen malumatın doğru olmsıdığını bı-

1 
. . . . )eri 

talealan soru1muş, ecza ithalatcıları akre- rikatörü kakao ve kakao çekirdeği icin s' p Y 'ank . k kl . d d lahare ~ince intihar kararı büsbütün ngıhz tayyarelermin faalıyet # 

d . ' f ld w 11 'th 1. . ·· .. ~ . . 1 • t . . d V c on ostanın etı er e erın cr - k t b 1 ,..t.,, mızet.e ıtı açı ıgı ve ma arın ' a ını muv.;a- de akredıtıf aÇl masını ıs emış ıse e, e- uvve u mu~.ur. . . Kopeonhag 20 (A.A.) - Polltlken t>~ 
kıb bede'inin ödenmesi ~emin edilcHği kil dövizin acil ve rnübrem)htiyaçl_ar için lerini dölanelerine değil, bilakia foya - Her. ne .ı;ıu:sa ol~n, b~ ıı:tı~ar, Graf sın:n muhablrl yazıyor: ıı.r· 
takdirde, tıbbi ecza ithalatının kolaylık- ku'lanılaoa.Jtını ve bir rnuddet çıkolata lannın meydana çıkmasına sebeb oldu. SpeeYJ denızcı şerefı]e telıf goturmcz se- lnı;lllzler Alman sahillerine yeni bir ta 
la ve her t_araftan yapılabilece~ini ileri yenilmesc de bir şey 18.zı~ gelmiye~ni KB§ yapalım derken, göz çıkartıyorlar da m bir akıbet~ mahkUm ede.~ devlet. n- rw: usulU kullanmnkta.dırlar. . gUII 
sürmüşlerdır. söylemiş ve bu maddelerın cnterşanıahl farkında değiller.. hepsi ayni teraneyi daınlarının nüfuzuna ağır bır darbe m- Dün c;nat 6 dıı ve 14 de iki bfiyiıt ın tJ # 

Bu arada eczacılar halkın Alman müs- memleketlerden getirilmesini tavsiye ct- tutturmuşlar: Yuvayı kadın yıkarmış.. dirmiştir. bombardıman tayyaresi yalnız b3şınıı_ ıı# 
tahzar cezalarına alıştıklanm, bunların miştir. ~ _ • başt nk t uh . . ld ğ h Id h _ On bin tonluk bir Alman nrhl~sı mnnynnın Bantum ve Hörnum usıcrlnl 0~erf 
bulunmadığını veya azaldığını görünce Çiviellerle yapılan goruşme hararet!ı . . a ~ . e ~ arrın ° u u ~-ı e, a~ torpill ' ndi bnrdnn:ın etmişlerdir. İngDiz ıayYt1re 
ecza buhranı başladı~ı zannına kapıldık- olmuş, çivicilerin fiatların normal ve l>l- gısı cıddi bır sebeb ve reddediunez bır B 

20 
(A.A) _ 

13 
K. ld kendlli'rtni tnklbc Çlkao Alman avCl tıı~ 

. b 1 .. t h .• Id !hı 'ddiası .. . V • I .. b'ldil ' erne, . anunuevve e ıard" ların ı, bunların verıne as KA mu s a 7 ar- yasa mn tabıı o u,., ı uzenne e- mısa gostere ı er. b. tn T to rp ili yiyen Alman kruvazö- relerl fizerine mitralyöz at.e~l o.çnıış t._, 
lar ikame edi1obPeccğini izah etmişlerdir. kil, kooperatüin Rizedeki portakal san- Erkek yaradılıştan kendini beğenmiş- -~r - g~:bin tonluk Blucher oldu~u bll- Tayyar<.Jer n.skeri hedeflere bomba attılt ebi 

Rununla l>Praber tababetin esasını tes- dıklarını çiviletmek için çivi bulamadıj:!ı- tir· egoisıtir yal.nız kendini diişfin:ir ~~.rn ektedir sonra ortadan kaybolmuşlardır. :Muh:ır 
kil eden ve kiJolarca kullanılan eter, iyod, nı portakalların cürümeğe başladığını, a·' k b ..,.; . 1 b , b · ır8ı m Al. t tl ti'· ' · 15 dakika sürmfiştür. 
b. d " masili bazı madrlelerin a- ·h' t o··rı oldaki çivilerini Rizeye ır ızı e5cnıyor ar, aca a ucn unu atan man ransa an gımn 
ı7.mu ve mu nı aye 0 Y ' cd b " · · · k k"f' ü tt b h B 1 k '1 · t rUZ za](l•uı ~övl ,.nilmistir. sevketmef,e mecbur kaldığı, İzmirde ih- mes ud e ılır mıyım, azancım a ı ge- m re e a a ı .. çı gerr.ı erıııe nar riSf 

V<'kil fsvkre için 13 000. Franc:.a icin rae edilmek üzere hazırlanan incir ve ü- lir mi, diye düşü.nmüyorlar. Halleıini, va- V ~1ngt.on 20 (A.A.> - Tuscaloss ndınd:ı. Londı·a 20 (A.A.) _ Matbuat, cl~ 1ı 
20 000 ve 1ıı ı:rilt<'re icin namahdud akre- züm sandıklarının çivi'enemediğini, il;- kitlerini iyi gösteriyorlar. :l!~vkndiktcn ki Amf'rlkan kruvıı.zörü, Colombuo;'an 590 balıkçı gemisi olmnk üzere n:ıüd a{ıl w 
d;tif acılaca"ını vt\ tıbbi cc-ı:a ların bura- rac isierinin ak.sadığını ve bunl~ra rag- sonra foyaları meydana çıkıyor. Kadın tnyfıısl!.e Nevyo .. ka do~ru llerlem~~te oldu - vapurlara bombalar ve mitra}yozırr~c] 'f1 

In rdan Jt<'t ;rilmPsini ve icab E>ttiği tak- men çivicilerin bu vaziy<!tlcri on 'ernek ı llı bo ~. B' k b ğunu telsizle haber verml~tlr. Murettcbııt - aıTuz eden Almanyanın "Yeni ret hı .ıı 
. · · d k d't ' f 1 b' .. k 1 · b zava gene yun egıyor. ır en eş b k ·.:d l" dirrle AmPr1kıt J<'ın c a re ı ı açı a ı- için muracaatlnrı arşı amflmt) ve ıc~ .. . . . . . . . tan knvı yo ur. • adını verdiği h areketlerine karşı ~ı ı # 

lc""Oini sövl<'mist ir . eden tedbirleri almamış olduklarını te- gosterilen gelırın cazıbesını kaybetmesı- Rı> icümhur Roosevelt, mfırettebatın N~v- bir infial göstermektedir. Daily Tel~ 
Nr>ticedc bu hususların ec7.a ithalatım barüz ettirmiştir. ne rağmen, her şeye kntlanıyor, kucala ~ york Unuınında h-üçük bir ada olc.n Elll..s Is. ph gnzc>tcsi diyor k i: .. ··r # 

kolavlastır::ıcarrı ve hatta bu tedbirlcrjn Çivicilere bir kunduracı da. c?v,:ab ver- rını mes'ud etmeğe çahşıyoriar. Faltat land'a cıkanlmtıs'!nı emretm~tı.r. Hitwrin harb etmekten ziyade old!fı?" 
al ırımalfa b ;-ıc;l ad• ğı günden itibaren ecza- miş, paketi 70 kuroşa olan Gıvının 140 buna hain erkekler minnet cuyacnkları Alman h:ıU.t·-nn haber verilmedi rneği tercih ettiJ!jne artık ~dınscnin .. 
nın bollasacaih anlaşılmı!>hr. kuroşa ve 20-22 kuruş olladn _ kund~rla n~l- yerde karım tahammül ediyar dı ye büs- :ı.-ljndra 20 {Husu.sl) - Alman ma tamları, besi kalmıyacaktır. ~ 

'Vekil c~?.arılarla mu abakat basıl ol- casının 42 kuruşa çıkarı ıgım soy emış- b" UU: .
1 

d kı 
1 

K ' b 
ma.<;t üzerine onlara: tir. . . . u çı e. e.n çı yorar. ansıncı çora e 

1 _ s· d . tedi_ğim memleketin ve va- Bir çivi fabrikat.örü bu vazıy:tın. az ış alınıyor, lı.ıkın her akşam muntazaman y ot~ Of 1 
tandaşlı:rı~n ~ualece ihtivaemın normal çıkanp .~a,iyeti~ artmasm~an. ılerı .gel- rakısını içiyor, karısını gezmege götür - {j . 'Ü 
şartlar dahilinde temi~i~i~. Siz~ ~österi- d~~i soy!eT?iş ıse de, bu ıddıa yerınde müyor, kendisi arkadaşlarile rer yere gi- ·çuı· 
len kolaylık memleket ışını tcsbıl demek- goru lmemış~ı~.. . 0 1 k b" kr diyor. Sonra da kadın evde sesini cıkar- (Baştarafı ı inci sayjad.a) kıt'alan tarafından kullanılan ve su ı"" 
t . d i tir Çivi demırı ıçın 200 ton u ır a e- . . . . . . ~ 

1 
t edCll ı 

ır. em ş · d · 'th l"t 1 d't'f aç11ması karar1 .. ~ırı1m1ş ve toplan- madan, hızmetçı gıbı otursun Jstıyor. Bu haym istihkam1armda bir gedik açmak de bir uskur vasltnsile harcı:e .:jıt" F...<'zacılardan sonra emır ı a a çı an 1 ı :ı ~· • • • .. ~ h . k dı . d ıar .r 
miit.,leal ~rını sövlemiş1erdir. Bir demir tıya geç vı:ıkit nihavet v~>r•1mıştır. dcreee

1 
k~tahlıf a;gı a n ı~an ebt. - iı; in uğraşmaktadırlar. ni tip bir tank kullanmakta ır · ıJııt" 

C
-ı ve 

0
. nı u•• n ç 

1
. r ı• ddı• a mkaedzı.n ~olsunı.., .vur. um uymaz, ru uz ır I"inliler, motörlli kıt'aların ve ağır top- la ndiyalılar ise, bir topçu sübayı tar yeJll 

lnnn iştirakile yapılan Sovyet taarruzla- dan icad edilip hariçte imal tiıınan r:ııt· 
Baylarımız, bir an evvel yuvnlarına rını püsk-ürtrnüşler ve 20 tank iğtinam model bir tank dafi topu kullanı~~li1~ 

Uıyık, bizim kadınlarımıza =:ıracıtn birer t""';"'ı d" Bu top harikulade b ir delıne kll ..A' 
(B ta r ı . · yfada) lmez. o~zetecUerlmlz vazifelerinl, mes'ull - J- r-· c .... ~ er ır. • •Jd.P-

a!; ra ı ınct sa koca olsalar daha iyi ederler.. Sovyetlerin zayiatı ....,k bü"-üktür. tine sahib olmakla beraber, az r.ıı 
d .. şk'' · l . yetlerl::ıl mlldrlkdlrler.ı. ~- ~ 

yetli bcvanatile fırsat u ·un erıne son • y . S b h 1 • k t · Kadanlara hak veren bir erkek Digw er taraftan Sovyet tayyareleri de mevcuddur. • · · b ı d enı a a gaze c..ı se re erı .,~_ 
ve ciddctli bır ıhtarda u un u. _ ... , okuyucu b " ı.. "yük bir faaliyet göstermic::ler Norveç hududunını .• dtr 

F; ka• knb:ıhatı üstüne alınan kim? Dun Murad Sertoglrı. 8F 'k B k (Cilı . S . ugun ıuu -·~ - Oslo, 20 (A.A.) - Finlandiya }ıts~" 
• antfatura tacirleri 1çt1madnn •- Tam üstüne geldin" al sana canlı bir aı en e angır' em sı - d.J. pc li-'-

tşlttlk ki bazı m k k . vestka .. Nltdeden yazılıyot'. Diyor ki: cİhtt. ye sokak Sümer apartıman No. ı): Finlandiyanın muhtelif mıntakalnrın- du ndan gelen haberlere göre s~~ 
sonra s:ılondan çı ar en. ·· - ll h B k d 1 b d d h kl d 1 bul an 

c-· Biz manltnturncılar, gazetelerin nıınna tir azılı bir yılan gibi on~e gel~n g ~ - • ence 3 ın ar u ava a n ı ır ar. da bugün 200 Sovyet tayyaresi uçmu~ ve romtakasında harekette un udıl f" 
yandık. Manlfatura işi, Babıill piyasasına sız halkı sokmakta tered~- d_ et.m yor'! - Niçin? Bir kadın yuva kunnıık, ana ol- birçok bomba atmıştır. Sivil halk nrasın- kltaatı Finlandiya - Norveç hud J1lıııt" 
dü:ıtü V<> Şl.şhane cinayeti glbl şlşirdller .• de- sal ml lstiyorsunuz, lfteİ onumde yuzlerce mak, mes'ud olınak ve mes'ud etmek için da ölenler vardır. kınında Hestasosa varmıştır. Bu ~Y 

~ kD.ı1 mektubu duruyor. şte blr tıınesl: ı · C"dd. b" b b Im d k b k kada çok mu-hım· moto··rıu·· Sovyet ı:ıı m!şlPr. .. 9 li tıl kta lan blr ~ enır. ı ı ır se e o a ı ça u a- '"'SU bugu··n o··g~ıe nP_cı.rivatı e..'\IU .. -sınd.a Ib ld ,.. kadar kfistahça tddla ve c Daha evvel raya sa ma o . . . . ~ . . d •- d V "- • _,_,.. • 

Bu gıır 0 
u6 u to Adana kaputu geçen hafta on blr liraya dın nıçın bınbır hulya ıçın e AUr ugu yu- muhtelif yerlerde düşürUlen Sovyet tay- leri müşabede ~lunmuştur. ·ı~l 

ILham !tarşısındnd balkın glazete!e1r!,mlz1ln ya- ,.ıiıı bu hafta 12 Uradır Dört kuruşluk ma. vasını yıksın! Demek oıuyor ki, bana er- yarelerinin savıc::ı 20 den fazla ohnuştur. Miihim bir Rus kuvveti çevtl,l. rer 
11 ısıeri !ll tdare e en er ne er soy uyor ar: ., • · "- uss JV 

n C" h . t t • k t · kara, 15 kuru~ .. diğer manlfatura aksarnı i.. kek sebeb o~uyor. Bazı kadın okuyucuları- Dün, 23 bin tonluk bir Sovyet kruva- Helsinki. 20 (A.A.) - Suonl . ,1011v ,., uı.. urıye ga:z.e e•ı se re erı ml k tt imal dU . . . . . 
1 

fll· iY 
~ • se ates pahasına .. me e e e e en nızın dedığı gibı, erkeklerımız, yuvalarını, zörünün hatırıldığı haberi t~yyüd etme- hesinde mühim bir Sovyet ko U re\rf 

Dogan Nadı: kaputa ne oluyor?. k kl"kl · ·ihmal ed'yorlar Bu ahval va kıtaatı tarafından tamamilc > •- Vekll, bizzat gtıllp lhtikAr iddialarını Başka bir mektub: er e_ ı ~nm ı . . - miştir. " 
mahallinde tetkik ve bunu tesbit ederek, a - .tık mektebe giden yedl yaşındaki çocu _ de bıttabı kadın haklıdır. Kadın kal bı çok Sulhe davet miştir. 
tiikadarlara ltlzım gelen dlrektlflerl vermiş tuma en Mi ve kaba k~tan bir elbise hassas, çok ta meyyaldir. Bir kadın koca- Londra, 20 (Hususi) - Helsinki rad- Sovyet tebliği 
oldu~unıı göre, lhtiUnn mevcudiyetint ka - ıo liraya zor çıkıyor. Buna hangi faltir hal. sının kendisine karşı göstermete mecbur yosu bugün ö~len neı:riyatı esnasında Moskova, 20 (A.A.) - Tebll~·:freıclcti• 
bul etmek ltLzımdır. Eğer umumi varlyette kın gUcü yeteblllrh olduğu alakayı başka bir erke.kte görürse, rusça bir hitabede buhmarak, C)ovyet or- 19 KanunuevYelde keşif mu ~:c JJI' 
böyle ciddi ve acele tedbirlerin alınm~sıünı Her taraftan gelen bir çok mektublar ma- elbette ona sempati duyar. Bir t>rkek, ka- dusunun beyhude IL.arbetti~nı söylemiş nin faali:~reti, küçük müsadeıncl_ c!Jc"".Jcd~ 
tcab ettırecek fevkalMelllı:!er olmasaydı h - nlfatura eşyasınm p:ı.halılıfından §lkAyet et. d elb tt -ı .~ ~· . 'b' . 11 6 ' • "';cı. 
kurnet clhtlk!\r ışı. diye blr mesele lle u~aş. mektedlr. ını e e m~ eassJ'u ;uır ınsan gı 1 evıne ve orduyu, sulha daima hazır olan Fınli- zı yerlerde de topçu faaliyeti rl 
maz ve Ticaret Vekili de sureti mahsusada Bu da gösteriyor ld, böyle gazetelerin hiç kapatsın, dem.ıyoru.m, fakat çok ta ser - lerle anlaşmağa davet etmiştir. miştir. ~,1BJ'eJC~ 
fstanb•ıla kadar gelmek külretine katlan - yoktan bir hAdise çıkannalarma imkfın yok best bırakmasın. İki tarafın birbirine em- Yeni tip tanklar ve toplar Dazı mıntakalarda Sovyet tıı. }lll 

mazdı. Muhakkak olan bir şey varsa o da tur. Gazete do~rudan do~ruya efUrı umu - niyeti lazımdır. Emniyete m5tekabil iti - Stokholnı, 20 {A.A.) _ Svenskt Dagb- istikşafta bulunmuşlar ve birlcDÇ 
me!'".le!•ette şlmdUik küçük m!kyasta da oı. m!yenın blr makesi oldu~una göre, •nzıre.sı :rnada dayanan bir yuva kohy ko'ı:ıy yıkıl- laded gazetesinin Helsinki muhabiri ya- muharebesi de 0ımuştur. oilf 
sa bir ihtl1!ır hareketı b~Iamış olma.qıdır. hakikati aksettirmektlr kl, matbuat kanu - maz. Bu hava muharebeleri esnsınd~ go1' 
Bunun azıtmasına mıı.nl olmak blz1m esaslı nunun bazı maddeleri hakikatı tamamen zıyor: . . .... d:ik.. 13ır 

'f · di ı.AA .. ı ı ı ldr ğundan yazd·lda Dazı erkekler kadını, yardımcı olarak Sovyet ordu .. oru, bir senedenberi Rus manın 12 tayyan~sını duşur ·r JJ vazı emız r.a a....,.,~~ rmem ze man o ı • • -
1 

ğ "k d' 
1 

K .
1 

b . ynic:tı · 
11

v 
n T t · s~kreterı· V ah "d rımız bilAk!s hakikatten daha nok.sandır.ı~ ça ışma a te§vı c ıyor ar. arısı e era- vet tayyaresi üsrunc dönme "~ ı:~ı:l , 
'fd an gaze esı .. . . . 

1
.. rd z . _ ...,

1
ntn oıt' 

R . • e Son T elgral gazetesi sekreteri ber sabahleyin ışe gıden bır erkek, ak - yenin de mühim ro u va ır. arı:ı.anımı- Baltık filomuz Bjorko •··. tle 1ı 
amız. k ·· k" f' ı· .ı d 1 b' dah 1 1""'"'a b kl k ffakıye • - Bnh.<ıetti~lntz tthnm, manlfatura ta - Senih !Juammer: şa.ma arısının o gun u e .a ınuen o~~ zın ıraz a o gun~ .. sım e emc snhiJ batnrya]arını muvtı 

clrlerln!n kendilerını kurtarmak için ort:ı.ys ~ _ Manlfaturn fiaUanndakl yükseklik ve bir §iiphe izhar etmekte naklı olabılır lazım! · bardım an etmiştir. , 
attılda"ı bir tlöftür. Bir çokları gnzeteye iht.ikfir lftf götürmez bil' haklkattir. Bunu mi?.. Cgvablar : İki vapur tayyate . 13· 1'> 
ımznsız mektub yazıyor, başka mevzu yok gerek kendi ihtiyacım Için sat.ın aldıgım Bir kısım erkekler hem kadını çalıştı- •• · Ko nhag 20 (A.A-) - p . :N , 
mu, h"' lhtlktır hikayesını ml dlnllyece - muhtelif eşyalardaki fiat yüksekliğinden ve rıyor, bem de kıskançlık kavgaları ya - e Bayan E•ma Gulene: . ~ld' . . ~ 
~Iz? dlve şikayet ediyorlar. Bunun gayesi a. gerekse gnzctemlze yapılan müteaddld oku- pıyorlar. Bu çalışan kadınlar için .. bir de -Siz de mektubunuzdn bu anketi ter- Jan~.1 1 ırı_yor. bf llerinde Salı ~tı·pt}' 
çıktır. Bu ateşi cşelememlze manl olmak ts- yucu mfiracaat ve §lkayetlerlnden ve mu - 1 1 k' b 1 k d"' . ı' tib eden arkadaşlanmtza çatıyorsunuz Dıploması ma e fngı'liZ ' ..,_ e' 
t 1 Bl b',tlkl h 1 ı Imizin ge ça ışmıyan ar var ı , un ar en ııenn · .. 1 eli V. göre iki }iı·· 11 en yor. z, • s mu arr r er _ _ _ - harrirl.,rlmtzln piyasada yaptıkları tetkik - kf t . 

1 
d' E k M hur sözdür: E~iye zeval olmaz, der- mı soy en gıne • a teS ··)(lv 

tird'P.I haberlerı efkfırı umumlyeyl busbutun lert1en anlıyoruz. tamamen yuvaya va e mış Pr ır. r e - C§ • ru Finlandiya hava ord usun ri )'ıl , 
tclflo:lnndırrn nmak, endişeye düşürmernek ı - Dlnarnnleyh manıratura tacirlerinin ga _ ğin de ayni şeyi yapmasını isterler. Er - Jer .. bunu unuımamanızı dilerız. dil! k .. İngiliz tayyarele ndi)'tl 
çln. mümkün olduğu kadar .~~-çük gösteri - zetf'cllcre ızate ettiklerı şi§lrme de~u. bir ha- kek yuvanın gelirinden keser de, riışarıda Bay ~a~r~ Cafer~:.. . mc uzcre İn 'ltcreden Finln·ıı rıı}!': 
yoruz. Oa.,eteeının bunu buyultmekden ne klkııttlr. Böyle bir Iddia hem gülünç hem de başkalarına yedirirse, kadın isyan et - - Teveccuhunüzc teşekkur edcrız. Fa- oldnğu halde _gı. Tayynrelcr~ eıeı: ıl 
fayda .. ı olur? Blz halkın menfantını koru - acıdır Kaldı ki Vekllln karşl.'!ında. bile n. ., B k bah t k kt d' t i kat bu al5kanıza mektubunuzu neşret - ya hnr<'ket etmıstır. d' V. belh '< ı 1 1. r bu 1 d h d · ' mez rn1 ... ence a a er e c ır. Y "nderil ıgı 
mn ç rı ça '

91 
• mevzu ar a assas av- atıardakl tereffüU Itiraf ettiler. Ticaret Ve. b' k k k d . t d·~· 1 k e rnek suretne mukabele edemiyeceğ;z. ları ve nereye go 

ranırı:ı:. Ak.sl tnkdlrde gazeteci vazifesini k1llmlz de kendilerine lAzım gelen cevabı ır er e a ını ıs e ıgı .Y~ a ~e er _v _ .. dir. 
yapmamış demektir. Bu Iddia, dedl~lm gib~ verm}ftir.a yuvayı dağıtmaz. Bunda ıçtimaı terbı - Çunku pek ~r .. 
bir blötıen b~ka hiç bir mana ifade et -
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EKONOMi 
(Baştarafı 7 inci ııyfadcı) 

Amerikan muharririne nazaran Çe • 
koslovak sanayiini de hesaba kattığı • 

mız takdirde Almanyanın sanayi is -ı 

b 
tihsala tl 1913 yılına nazaran % 5 O nis-

8 ş ıyo r betinde bir ~azi~ lık g~stermek~e~ir.' Bu 
na karşılık Ingılterenın sanayı ıstihsa-

Sayfa 9 

tıSoa Posta. am tarihi tefrikası: 89 

Ynzaır. Reşad Ekrem 

latı ancak % 15 bir fazlalık kaydet
Mekteb1er voleybol, futJol maçhnı Pazara devam ede· mektedir. 

k A k d 1. • t 1 ·· l d ·· 1 ld Alırumyada bilhassa ağır sanayi sa -

• • z ceng1 
--------ce , n ara alfl a yarış arı ve gureş er e guze o u has:.nda büyük bir inkişaf göze çarp _ 

ak •. 1 . d - A~lanları~a .h.amam parası!.. Jki iki tirendaz durup dinlenmeden ok a-
B!r aylık fasıladan sonra futbol llg maç - maları ihtimali kuvvetlldlr. Bu muntaıam maktndır. Son ilh ~ttigı yer en e Kayıgın en ılerısınde, altın malımuzun tarak kayığa yol açacaklardı. Vurulanla-

larına bu Pazar gunü üç sahada birden tek· çalışmalarının mükAfatı olacaktır. hec:aba katıru.ık suretıle Almanyanın b~mda ayakta duran bir kılavuz: neferi, nn yerini en öndeki oturakl d b 
1 tar ba~:ınılacaktll'. Bir kısmı tamamen ıs..l Haftanın ve belki ligin en mühlm karşı - çelik ist:hsalatı senevi 25 milyon tonu keskin ~özi:rini ~üt~n .dikkati ile İs~nn -

1
mak üzere bostancı ncferle:r J~du~ 11: 

tiraha tE' çekilmiş, bir kısmı da hususı ve cc- laşrr:ası Taksim stadında ezell rakibler Fe _ bul1"'1aktadır. Halbuki ı 9 ı -4 harbi ari • bul sahıllerıne dikıniştı. Bu nefer, bır a- caktı. Arkadakiler le kürekteki bostancı
ne bı temaslarlle :faally.~tıerlnl devam ettir - nerle _ G Saray arasında olacaktır. iki ta _ fesinde bu miktar ancak 20,5 milyon ralık k~Ia:ı~ı 5attı, bakışı bir kat daha lar da, kayığın yaninını kollıyacaklardı. 
Iniş bulunan birinci kume tatımlarımız bu rattı-n blrlnln ma{tlüblyetl şamplyonlu~un sertleşti, goruşunde ynnılınndığına tam Birbirlerinin ok menziline dah g' 
tek\lde hep birden Ug şampiyonasının nun- herıeu hemen kat"i olarak 0 takımdan u _ ton kadardı. kanaat getirdikten sonra, birnz ötesindeki mişlerdi ki Deli Hüseyin iki et . ı:e-
cJ devresini açmı§ olmaktndırl.ar. B.rincl 1 zaklaşmasına sebeb olacak, beraberlik Be _ Harb sanavii haline if~~ğ edilen Al • bostan.c~baş~ Cafe! a~aya döndü ve ancak n~:zı iki ken'arma siper ed~rek aJ~ ~ı: 
~vte maçiarına umumi olarak goz ge'"di - şiktaşın ısine yarayacaktır. manyanın makine sanavn, 1928 yılına onun ı.şıteb~leceği bır sesle: 1 ğürmesini andıran ses ile bir nara attı: 
rırsek şampiy~mlu~un en kuvvetli namze - Bıı maçın büyük alftka ne takib edUece - nazaran % 50 nisbetinde bir artı~ gös· - Bre aga yalı boyunca kayıklar yo - - Hey Hey' B d 1 AI' O 
di olarak Beşiktaş takımı goze çarpar. Fll - ~Ine şüphe yoktur Bu ha!takl maçların ten- t kt d' B 1 d Al nla lumuzu kesrneğe açılırl:ır! dedi. Bostancı- man Sult; .. M .. d .. H u edv et ı !: • 
h 1:" b t" klbl 1 1 • errnE' e ır. u son av ar a ma • başı ş·m ek gı'b' b' h k tl k 1 n ura anın ır, savulun' a .. ~n Siyah-Beyazlılar u un ra cr n kldlnl haşka bir yazımızla ynpma~n c;al~:ı . . • k ı ş ı ır are e e ı avuz ne- Sonra yayını k d .. d k' k ... 
Jeıı.erek b!rincl devre lig llderl! ini kaznn _ caı..ız B!itün takıml~rımızrı ikinci devre ma; rm tavvare imala.tı, avda vasati olara ferin gösterdiği tarafa baktı. Delikanlı - yıklard' "'n b' .. avbra 1 vedendon e .ı. a -

~ · "' 700 ı 000 '-· · bulm kt d ded'Y' d ğr 'd'· Y d'k 1 d S .. ınnın urnun a uran ırı va-rn~tardır. En tehlikeli rakibieri Feneri s, ıarına iv! bıışlııngıç yapmalarını ve muvaf • - ... -ıyyareyı a a ır. nın ıgı o u ı ı. e ı u e en a • rı bir karaltıy g··zı . k b k .. 
:· Sarayı s puvan geride bıra~tıklaı:ı ı;lbl, fa~yetlerlni temennl i!derlz;. AlmAnyanın otomobil sanavii de ay- ~atya~ ~dan Ye.n~~apı~tıo~~ ~- rekçiler, bir a~ i~n~r~fr:kl~r ~~~a~~ ~~= 

01 averaj vaziyetıeri de çok l.y dir_ M. T. ö. ni derecede bir inkişaf göstermiştir. Ma .. n s yunca, ın ı uıa e _uç' rup başlarını o tarafa çe\'İrmi Ierdi · tki 
B"şiktaşlıların ııı; maçlarında gösterdik - Jk" . • . . .. . yuzden fazla kayık, yollarını kesrnek u - sani e sonra kar ş · . 

lerı büyük enerjl göz önünde tutulursa bu mcr kUmeden a rı lan kiUbfenn kale muharr:nne gere, şayet ~venı ya • zere Marmaraya bütün hızları ile açıh - ı vuvirıand ('j' .g" ~ıl~~ ~llanara~. dcı;ıze 
aenP.kl Ug şamplyonluğunu kolaylıkla elle _ d d" ~ v ld mlmakta olan FaTiers Leben'deki fab - yorlardı. Cafer ağanın bakır kızılına ça- k-ırk .ı.. t ı,ı oruf . ub.. ~nudn uzerıne, a 9 f cog-ı J • J9~Q 1 · b' · · · kü' .. · · vOS ancı ne erı ır agız an· rtnc!en bırııkmıyacnkları aşikardır. Devreyi • rika da faal: •ete geçecek olursa: "' an rengı, ır an ıçınde Iımon fn gıbı, Bu devlet A. ,. 

0 
S lt · M d 

1kJ ts - .. - d be be k' b" 1 şt - ı sman u an ura ncı vaziyette bitiren Fenerlllerin takım - tanbul tkincı lı:ume klliplerlnden Günelj, vılmda Ahnanlann otomobil imalatı az sonra a . n:ı; Y?Z, ırı:~ ın .. ı o mu u. Hanındır, savulun! .. 
larındaki 1stikrar.mlı~ı v.e müdafaalarmın Eyub. Alemdar. Demlrspor, Altınordu, Ana _ t .1 . . b l akt Bunu Deli Huseym de gormuş, o da ça- D' b .. . . 
2ayınığıru düzene koydukları takdirde lig _ dolu ligden çekilmlşlerdlr. nr,ı tereyı geçmı .. u un .. ac ır. . . lak bir hareketle ayağa kalkarak sahilden la ıye .~~arak, .~~eklerı, çelik pazı-
de buyük rol oynıyacaklarını söyllyeb111riz. Bu klüplerden bazıları teşkllllttan aldık _ Almanya, kendısıne lazım olan ıptı- açılan ve içieri müsellah sipahi ve yeni- rınm bütün sertlı_gı ıle. suya yurd.ular. 

İkincı devre maçlarında en biiyük rolu lnrı cezalar dolayıslle, bazılan da zayıf düş- dn1 maddelerin üçte birini dışandan çerilerle dolu olan kayıkiann hareketini -; Ha aslanlarım ha, sıze tellı gelın ala-
birincı devrenin üçüncfısü G. Sarayın ayna- tükleri için ligden çekfimeh mecbur kal _ ithal etmek mecburivetindedir. Al - takib etmclte başlamıştı. yım •. Ha 'ğitl . h . b y b h 
Yacafı muhakkaktır. Birinci dev.redtı çok mış!t>.rdır. m~nvacia sadec~ kömür~ mevcuddur. Bu .!3ir m,il kadar ~cı~.tan geçiyorlardı. Jayım' yı erım a, sıze ag a çe a-
tallhsiz maçlar yapmıı, bulunan G. Saray ~ Kureklerde kırk gurbuz bostancı tara - ı ... 
bugünkü kadı:oslle şehrlrnlzln en ıyı futbol Adatk-ıda at koşulan n~ kaı;şılı.~, netrol, ker~ste, kauçu~ ve fından çekilen kayığın SÜ'I'ati de hesab e- . - Ha sehba~}arım hı;t. size mücevher -
OYnıyan takımı haline gelmiştir. Yugo.s.Iav _ Sonbahar at koşulan Pazartest günü Tay. bır sırn dı ger maddelerı dışa:ıııdan ıthal dilirse, sahilden .açılan knvıklar, ancak lı at. alayım. muce_vherlı kı!ıç alayım!.. 
Ja maçlan bunun delllldlr. Sarı - Kırmı'Zl _ yare meydanında. kalabalık halk kütlesi ö. ed'lm~tedir. Sama!ya ile Yı;nıkapı arasında yollarını n!ır ~.araf.tan ~rekçilerı te~ . ~den 
lı.lartn ikincı devrede çok muvaffaklyetıı nür.de yapıldı Birinci koşu tay ko.şusu ldl Aır.erikan muharririne göre Alman • kesebileceklerdı. Faknt o zaman da, ken- . H~seyın, dıger taraftan hıç bırı bı>
llıaçlıır çıkarncakları kolaylıkla tahmin e _ bu;u Tnhtrtn tayı kazandı ve oooı lira aldı: vanm gıda vaziyeti iptidai madde va • dilerini takibe koyulan Yedikule ve Sa - şa 1~t~~ o~nnı uçuruıo1:du. dUebUir. İkl:'lcl k udn blrlilclli~ Ka. lan Aslanın atı •. . . . . . matya kayıklan etraflarını sarmış bu - s an u un armara saıu mde kayık 

,..1 • k oş _ ~ zıyet.ıne nazaran daha ıyı bır haldedır. ıunacaktı. kalmamıştı. Binlerce sipahi ve yeniçeri 
.c rtncl devrede Vefa Beykoz, I. Spor, Sli- annarak 125 llra aldı, uçuncü yarışta da A 'k h · · · ı.~ . .. . b' · ı· h ı· · 

~Yınanı Alt t ğ T• k Hl!Al kil Çal:ald eli Kfı tı bl 1 1 1 ek 150 merı an mu arrırının muıwıyese - Bostancıba ı Cafer aRa. Delı l.Jusevıne: ır ınsan se ı a ınde denız kenarına bo-
le kuv:e~erlnın u ' op apı, .::.:ıl de:: clndıc lira. te~~n etti zımın a r ne ge cr si burada sona ermektedir. Bizc.e bura- - Hüseyin ağa hazret leri. .. Başbuğluk ~n_ıış, boy boy kayıklara birbirlerini 

e nazaran nor. c er e ~~ \ · d d' b .. 1 b t d'l!iı "•ğnıyerek dolmuşlardı Yetmış' ks n llraıanan d~er birincı küme klüble-lmlzl . da hesaba katılması lazım gelen nokta. sen e. ır.. .en ve ~m ~". şu os an cı 1 a- ...... , v .. • se e 
lYnf d r n Adaııada kır koşuları verlerı semn emnndoyız... kayık. a dıgı yüke dayanamıyarak, daha 
Ineldl c eceleri muha:fı:ıza etmelerı muhte - Eurad~ kır koşularına başlanmıştır. Bu lar vardır: Diye bağırdı. sahilden açılır açılmaz batmış. denize dö-
kını.ı r. Yalnız bunlardan genç Altıntu~ ta- koşular altı haf~a devarn edecektir. Neticede 1) Almanya bugün için -Rusyadan Musa Mt'lek Ce'k>bi ile GüP:i Fatma da, külenierden birçoğu, göz göre ibo[!ul -

nın birincı devredeki gibi muvaffak! b!.rir.cl ikln ı " - m-ıç. .. ka ı W ı 0 0 ed'l' h 0 k ~ f d '} 0 d k lk m 1 d m .. ~~k k"f" b"V•• JeUerinl d tti 1 :J k di lı - - • c ve uçunc Uı;u zananlar 3 a aragı şey er ıstısna ı ırse-- arıç _ ayıgın cso a. el"ı en 'E"rın en ·a - us ar ı. ara. çı"' ı , u ur, ogurme, 
c1aki t k~vıım k e rme er • en ti yarın - Martta Ankarada yapılacak ıAtatfirk kır ten hiç bir r:ey getirtememek.tedir. lmışlar, metin ve cesur, vüz'erce kayığın d~~ize dökü'enlerin feryad ve figanı bir-

n ara nr§l daha iyl ne eele-r al - koşnsumı iştirak edeceklerdir. Z) İ 'lt " F b' d <'ala kürek acılısJarım se>vre dnlmışlardı. bırıne karışarak. Marmara sahilini boy-

K k 1 
. ngı ere v.e ransanın. ır ara ~ Bo.'i'tancı neferJerinE> _gelince. sövle bir dan bova korkunç bir uğultu kaplamıştı. 

}Z ffi te fl le bol m~çla alın.mış c~onomik. kudretlerı. ve sanayı başlarmı çevirip b3'ktık•an c:rınn kürE>k- tsta~bulun. Marmara:ra .bakak:1 ~tlarm-
O t;. fl vazıyetlerı her bakımdan Almanyaya lere. ancak haSTT"e-tlt> tavc:if pc'lebilccek dnkı EO'vlenı:ı pencert' erı, damları ınsanla 

tefevvuk etmektedir. bir kuvvPtle asılmıs'ardı Delikanlıların dolmuştu Iki gündenberi evlerine ka -
3) Amerikanın son ittihaz ettiği ka _ kılları bil<' kıpırda~amıc:tı. on dakika P?J!mış o~an bu insanlar,. ~orkunç bir de-

d t 'lt F leh' sonra. k vıklard<ın ,.,ıkspl,.., rıt.l':ıl "r bo- nız cengı sevredeceklerını anlamışlardı. 
rar a, ngı ere v~ r~sa~ın .. ıne, ğuk bir u<rnltu halinlle i~Wlml"~e hasla - Nereden ge'dif!ini bilmE>dikleri bu saray 
Almanyanın aleyhınedır. Çunku, para- m1stı. Deli Hüseyin Musa l\1~>lek ile GüL kavığında. va bizzat padişah, yahud pa -
lar olduğuna nazaran İngiltere ve lü Fattr~va: dişahın ~özdelerinden biri vardı. 
Fı ansa isted:kleri her maddeyi Ameri- - Siz bana ve şu bostancıbasıva Sul - Muhakkak ki, yüzlt>rce sandal tarafın-
kadan getirtebilecek bir vaziyettedir _ tan ~ura~ eman~tisinizdir:. Allah gös - ?~n obir.az sonra .dört bir tarafı sanlacak, 
]er. termıve kı size bır zarar erışe... ıçınde!d~er. be'ki de. hemen orac.ıkta •. ka-

Dedi; sonra, her misini de kayığın için- );ğın ıçınde parça parça t>dı1eceklerdı. 1h 
de, halı üzerine boylu boyunca yatırdı. tıyarlar ~en;en Kuranlarını aç~ışlar, 
Ne kadar şilte, yastık, minder varsa da kaVlktakıl:nn kur!uhnaları .cSOre~ M~ -
üzerierine yığclı. Öyle ki, kayık en müt- hammed:t ı okun;aga ve ~enıze do~ '!f-

. fBas tarafı 3 üne~ sayf~da) hiş bir ok y.a~muruna tutulduğu zaman lemeğe başla.~ış ~r~ı. Aglaşanlar, duşüp 
k<'ndıne mahsus ayrı bır rol ıfa etmeye bile. oklar bu kııştüyü ve p muk şi'te ve ba~lanlar, gozlerını kapayıp da yanın -
<::;I~.ıyor. Her .seyd~ evvel kendisini .dü- yastıklı:ıra saıplanın kalacaklardı. Musa dakilı>re cne oluyor? ... ~e .?l~u? .. ~ diye 
runuvor ~e "bı: nevı m~kadd~s hodgam-ı Melek ne Güllü Fatmava. ke:"larlardan .roranlar. lheyecanından ustünu başını pa
lık ııavesı guduyor. İngıltere ıle Fransa- ancak küçiik birer nefes yeri bırakıl _ rabyanlar sayıs:rzdı. 
n~.n Versayda, kend.isine. ~arşı nasıl nan- mıştı. - A~ılın be yiğitleı: engine .. . 
korce muame e ettıklermın hatırasını u- Çekmeceli tirandaı.lıiırdan il>isi kavı _ - Bre kacm karşı yakay::ı .. . 
nutamıyor~. _:A1manyanın d::ı . İtalyan ğın kıcıPda yerle>c:ti. Bosl"nrıbası Cafer - Ah ... Gaflet ... Gaflct .. . 
menfa~tlen;u ihmal. ederok Berlin -. Ro- ağ'a d rı rn,ann vanına ~f'lrli. neli Hüse _ -Va~ ko~a .st~~~n. Murad \'ah ... 
mn mı h verme, Berlın - fl)skova mihve- yi n. di~er iki tirendaz ilc kavığın baş ta- - As an ~bı vıgıtti .. . 
rini tercih eviernesini haımevlivemi•ror. rafına geçti. Kırk 'kürekc;inin de okiarı - Ben bakamıvorum ... Ne oluyor Al· 

Dünkü. maçZara iştirak ed en 1stikllil Lisesi takımı Bu sebeblerden dolav1 İtalya mukaddes VP yay torbalan oturaklarının altında lah askına ... Çevirdiler mi kayığı?_ 
lrız mektebler.i d ki bir hodgfimlık muhafaza eclivor ve buna, idi. - KaVlğın başında dev gibi bir adam 

lerbol müsabakaları d" ~ı~r a lll V? - Kız Munlllm mcktebf; ~lşU Terakklyl eavri rmıharib admı vermekle bu hart"- Deli Hüsevinin planı basitti. Knvık, is- \•ar ... Ha bre ok at yor. 
ttbı .san:ı.sında devam undllmiştlrua Alm meir - 0 5

-7> (15.6), Bo~&lçt; Isttklll lisesini ketini vasıflandırdı~ına kani bulunuyor., tikarnetini değistimıivecekti. İ rili ufaklı - Hiç bir oku da boşa gitmiyor .•• , 
tıceler şunlardır· e . ınan ne. (15.7) 15.4), Erenkoy llsesi de İstanbul llse-ı <Ç /.' (J) ı::; yüzlerce knvıj!m üzeri'1P bütün hızile a- Bak .. bak ... Bir kişi daha dPvirdi .. 

· sini U 2-1
5) U5-3J 05-4) yenml~. ..__ e un ( /l. ant ll· C I1U.r tılac<ılttı. Evvel~ Deli Hüseyin ile önde- (Arkası var) 
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Hatay1n güzel bir 
nahiyesi: Erzin 

Şehrin mül re m ihtiyaclarından biri olan sokakların 
kaldırımlandırılmasına başlandı, diğer ihtiyacların 

da p~:yderpey t emini bekleniyor 

Karaman (Hususi) - Kazamıza 6 
saat mesafede olup Kızılyaka adı veri
len nahiye ll köye ve 12000 nüfusa 
maliktir. Çalışkanlığı ile tanılan bu n:ı-

Çankırı ( Husu - hiye ve köy halkı bağcılığı ile meşhur-
si ) - Bugünlerde dur. Senede 40 vagona yakın üzüm is-
belediye şehrin .. tihsal5.tı vardır. Nahiyede beş sınıflı ve 
mübrem ihtiyacla - 12 odalı bir yatı mektebi olup bu mek-
.mdan birini teşkil tebe 150 ye yakın talebe devam etmele-
eden çarşı ve sokak- tedir. Bu mektebde bir mutfak, bir ha-
ların kaldının işine mam, iki yatak odası ve bir de mek-
el koymuştur. teb,n yanında muallim evi vardır. Köy 

Baştanbaşa yam - yolları nahiye ile kaza arasını birbiri-
rı , yumru bozuk ne bağlamıştır. Evvelce hayvan ile zor 
kaldırımların yap1l - geçilen bu yollarda şimdi araba ve ot.o-
mac;;ı yıllardanberi mobil !şlemektedir. Masdat, Durayda, 
beklenen bir arzu Bnrdas, Habiiler; Göcer köylerinde bi-

halinde idi. rer köy odası olup Habiller köyünde Erzin (Hususi) - Erzin, henüz pek ı lar muntazam, çarşılar düzgündür. On Ut 
Bugün !belediye Ö- yeniden. bir de cami yapılmıştır. Hal- yeni bir tarihe maliktir. Makedonyalı İs- ı bin liralık bir bütçe ile çalışan belediye 

nünden Aşağı pazar kın cahil kalmamasını düşünen nahiye kenderin tahrib eylediği !sus şehri bu- kasaba işlerile yakından alakadar olmak-
jelları ve mevdanı ~üdürli nahiye ve Bardas köyl:rinde gHnkü Erzinin. i?~al eylediği s~hada k~- ı ta ve eksikleri gidermiye gayret etmek • 

bırer okuma odası açmıştır. Bu koylere rulmu§tu. Tarihı Isusun bazı harabelerı- tedir. 
fapılmıya başlandı. Çankırı Çayboyu §OSesi 

gelen he:hangi bir yabancının ne köyü ni eUın muhafaza eden Erzin H.,tayın en Merkezde beş sınıflı bir ilk okul me'V· 
Oriun pazarı smı da kaldırımlanarak masl olacaktır. Bununla beraber bugün olduğunu bilmek için köy odalarına güzel nahiyelerinden birisi ve belki de cud olup talebe sayısı dört yüze yakındır, 
m ... halle aralarında çok bozuk kısımlar açıkta toz ve çamur içinde satılmakta muhtar ve köy yollarına işaret levhala- birincisidir. yalnız bir köyde üç sınıflı köy okulu a • 
da vapllacaktır. olan meyva ve sebzeler güzel camlı rı konulmuştur. Nahiyede bir santral Dört bin nüfusa malik bulunan nefsi çılmıştır. 

Bele-diyenin bu yerinde ve güzel faa- temiz beton yerde satılacak, sıhhnt olup bütün köyler telefonla nahiyeye kasaba 923 de vilayet merkezi iken mül- Halk ziraat ve meyvacılıkta uğraşır. 
liyeti Çankırı için en iyi bir hareket- ve kaz"va bagwlanarak muhabere de _ ki taksimat bakımından görülen lüzum Pamukçuluk ve portakalcılık son yıllar-
f noktc.sından imar bakımından 'memle- .. _, 
ır. vamlı bir surette temin edilmektedir. üzerine sonraları nahiye haline kalbe - da hakiki bir inkişaf arzetmiştir. 
Yalnız şunu itiraf etmeliyiz ki Çan- kete büyük bir kazanç olacaktır. Nahiye müdürü Mustafa İnanç bir dilmiştir. Nüfus miktarı, Erzine bağlı Nahiyenin tam teşkilatlı olmaması do-

kmnın iç sok3klarının hemen her tarafı Güzel Çankırının belediyeden ve Cümhnriyet idarecisine has titizlik ve köyler de hesaba katılırsa sekiz bine yük layısile bazı müşkülatla karşılaşılmakta
bozuk kaldırımlı ve çarnur içindedir. genç reisir ı beklediği biricik şey alaka ]P. nahiyenin bütün ihtiyaçlarını sclir. dır. Bir sulh hakimi, bir nüfus memıırtı 
Bunun ıçın belediyenin genç reısı durmadan çalışmaktır. tatmi etm g· 

1 
t B k tl' Tabii manzarası fevkalade güzel ve be- ve bir sağlık işyarı gönderildi~ takdirde 

Rıfat Dolondan c:ehrin kaldırımlama n e e ça ı~mış ır. u ıyme 1 d.. ı E · k ı kt d d b' b hs ·· k- · k ·n k "' 'd . . h' . k lk w u o an rzın, uru uş no asm an a ır rnevzuu a muş ulat pe hafı iyece -
. . i h . t . b 1 T b d ı areemın na ıyenın a ınınası ug - h . C dd 1 k kl b . . . . . . l ışır.e azam e emmıye vermesı, e e- d h' k" 

1 
d k d' . ususıyet taşır. a e er ve c;o a ar u- tır. Resım Erzının caddelerınden }Jirın 

diye faa•liyetini bir yıl için bu iş üze- ra zon a ~n a n~ hıyck, ,b·: oy e.r .e d :n ısıne günkü planlara uygun genişlikte, bina - gösteriyor. 
rinde tC>ksif etmesi beklenir. Bu, Çan- h J arşı ço p a il ır sevgının ogmasına 
klrının irnarı demek olacaktır. Ayni za- pa a ılık sebeb olmuştur. Yeni nahiye mi.idürü Karamanda bir harnarnda llzmir cezaevinde enterasan bir 
marda şehrin temizliği kolay olacak ve Mustafa Duraldan da verimli çalışma- kt 

Trabzon (Hususi) - Son günlerde lar bekleriz. yangın ç; . 1 ev'enme muamelesi 
Çankırı buıtün herkesin büvük sıkıntı harb vaziyeti delayısile İstanbul piya-
çektiğ: çamurdan kurtulacaktır. salarmdaki spekülasyon hareketlerinin 

Sirndi Çankırının belli. ba~lı, istasyon tesiri ~chrimiz piyasa~ında da hissedil
ve Cayboyu, hükumet caddeleri parke rniye ba~lamıştır. İstanbulun muayyen 
hal;ndedir. 

birkaç firması tarafından ihdas edildi-
Bütiin bu caddelerin kenarlarına a. 

~i tahmin edilen bu hareketler karşı
ğaıç dikilmesine başlanmı~tır. Bundan 

sındn piyasada mevcud pamu}t ipliği 
bac::ka beledi e her vıl olduğu gibi bu 

fintları yüzde otuz, manifatura ise yüz-
yıl da ı::ehri anaçlama işine azami gay- de kırk, elli yükseldiği anlaşılmaktad:r. 
reti sarfedecektir. 

Beyannanıe ve bir takım güçlükler yü-
Çankın belediyesi bu~n başlıca zündcn Avrupa ile doğrudan doğruya 

elektril(- derdile meşgul bulunmaktadır. iş yapmak imkanını bulamayıp ta tstan-
Yıll:-ırdanberi sürüp gelen bu elektrik bu! piyasasına bağlı bulunan tacirler bu 

işi bir türlü halledilemediğinden bele- vaziyetten hiç te memnun olmadıkları
diye şc>hrin diğer ihtiyaçlar; üzerinde nı beyım etmektedirler. Çünkü bugün-
tamamile bir faaliyet gösterememekte- kil · ı· d d ı .. va7.ıyette e ın e mevcu ma ı gun-ı 
dir. den günl' yükselen fiattarla satan esnaf 

Elektriğin Çankın için bugün en çok yüksek fiatlarla tedarik ettiği malları 
hlı;sedilen biı· derd halinde bulunduğu- da yarm ant şekilde avdet edecek olan 
na ve gayri muntazam yanmakta olan normal vaziyet karşısında belki de yü7.
eski elektrikten kurtulma yolunda Çan- de elli zararla satmıya mecbur kala
km nihayet 6 ay daha beklivecektir. ca~:ndan korkmaktadır. Piya.c;;ada son 
Yeni tesisatın malzemeleri birer birer ~ünlerde çay, demir gibi diğer ~nebi 
müşkiilatla C"1bedilmiye başlanm!ştır. mevad üzerinde de fiatların fa.hlş su
Şehi .. şebekesi için direkler hazırlan - rette ~ri.ikseldi~ görülmektedir. 
rnıctu. Bu işin neticelenmesile Çankırı 
gec"li gündüzlü bugünkünden ucuz o
larak parlak ışıklı bir elektri~e kavuc:a. 
caktır. Bu savede artık şehir içinde 
elektriks!z, fenersiz sokaklar kalmıya
caktır demektir. 

B<>lediyenin bu yaz mevsiminde faa
liye-tini teşkil edecek olan işlerden biri 
de 40-50 bin lira harcanarak yapılacak 
cHahdir. 

Bunun yeri istimlak edilmiş demirci 
dükkanlan vıktırılmış ve tesviyesi ya':. 
pıl.,·c: bulunmaktadır. 

cRabin yapılması Çankında lüzum
Ju ihtiyaclardan birinin daha başarıl-

Seyhan bölaesi futbol hakem 
komitesi 

Adana (Hususi) - Beden terbiyesi 
Seyhan bölgesi futbol hakem komitesi 
seçilmiştir. Korniteye Ahmed Bahadır, 
Halil Akay ve Nabi Menemencioğlu ay
rılmıştır. 

Diğer taraftan beden terbiyesi Sey
han böl~esi istişare heyeti, milli spo
n.ımuz olan güreş faaliyetinin Seyhan 
bölgesinde azami derecede geni~letil -
mesi için tedbirler almıştır. Bu yolda 
faaliyete de geçilmiş bulunuyor. 

r lzmir Halkevi temsilleri ) 
~'--------------------------~ 

İzmir (Husuro) - Halkevi salonlarında verilen cAt~, piyesi büyük ~ir aUka 
uyandınnış ve üç gece tekrar ('Clilmiştir. Halkevi temsil kolu yıı,baş.ı mfmasebe
tile hazırlıklar yapmaktadır. Resim cAtei, plyesinden bir aahnttyi gösteriyor. 

Mardinde sanayi 
faaliyeti 

Karaman (Hususi) - Şehrimiz Lcl 
harnamının külhanında yangın çıkm!Ş 

ise de vaktinde yetişen itfaiyenin ve 
halkın gayretile, etra-fa sirayet etme -
den söndürülmüştür. Yapılan tahkikat 
neticesinde ateşin harnarnda çalışan -
larm dikkatsizliği neticesinde çıktığı 

an la-ş1lmıştır. 
-----

Konyada kanal açma ve 
bataklıklarm 

kurutulmasi faaliyeti 
Konya, (Hususi) - Konyadan Yenişe

hir kaızasına doğru uzayan ~;;enin üstün
deki Akyokuş mevkiindeki seJ yatağın

dan inen seller her zaman şehri tehdid 
eder bir vaziyette bulunmaktadır. Ez
cümle 938 senesinde buradan inen seller 
binlerce liralık zarar vermişti. Nafıa Ve
kaleti su işleri 15 inci şube mühendisleri 
bu, muhtemel sel baskınının önüne geç
mek ve burasını tehlikeden temizlemek 
için :faaliyete geçmişlerdir. Bu meyanda 
Akyokuş civarından başlaması lazım ge-

Mardin (Hususi) _ Şehrimizdt büyük len bir sel boşaltma kanalını, Hocacihan 
endüstri :faaliyeti yoktur. Mevcud bazı köyü ile Silk nahiye merkezinin bağ e
san'atlar da Umumi Harbden azami su _ teklerinden Aslım çayır!ığına açmak için 
rette müteessir olmuştur. Cümhııriyet keşifler yapmış~ardır. Keşifler üzerinde 
devrinde bazı san'at şubelerinin t<'essü _ şimdi projeleı hazırlanmaktadır. Uzun
süne çalışılmış ve bu meyanda dokuma • luğu 25-30 kilometreyi geçecek olan ka
cılık ihya edilmiştir. Halen Mardin ve nalın açma işlerine önümüzdeki baharda 
Midyat kazalarında faaliyette olan ve başlanacaktır. 
mamuHitından mühim bir kısmı şark vi- Bu arada Ilgın gölü ve Ereğli batak-

1
" tl · .. d ·ı 800 k d k lıklarının kurutulması istikşafına da ba-
uye erıne gon erı en e ya ın o u- h d b 1 kt ar a aş anaca ır. 

ma tezgahı vardır. ------
Kuyumcu1\1k bilhassa müterakkidir. 

Altın ve gümüş üzerine vücude getirilen 

eserler seyredende hayranlık uyandıra -
cak kadar nefistir. 

Midyatta 45 beygir kuvvetinde ve ay

rıca Mardinde oldukça büyük un fabri -
kaları açılmıştır. Derik kazasında müte
addid zeytinyağ ve sll!bun imalathaneleri 
vardır. 

Konyada ihf kar ve pahaf llık 
Konya, (Hususi) - Burada da bir ih

tiktırla mücadele komisyonunun k-urul
masına rağmen ihtikar ve pahalılık de
vam etmektedir. Komisyonun daha cid
di şekilde faaliyete geçmesi 1:-ckl~niyor. 

Bursada yerli mallar ve 
tasarruf haftasi 

Adanada şeker pahalıilgi Bursa (Hususi) - Şehrimizd~ .ye~ı~ 
Ad (H t) So .. 

1 
d h mallar ve tasarruf haftasının bırıncısı 

ana usus - n gun er e şe • C"mh . t d d tö' nı ı 
· · d k h 1 1 w b .. t 1 u urıye mey anın a re e açı • 

rımız e şe er pa a- ı ıgı aşgos erm ş-
t. H' b' beb k 'k k rin mıştır. Tasarrufu canlandıran levhalar 
ır. ıç ır se yo ı en şe e pa- . • . . 

h ll h 1kı ıkıntı d1;...;; .. ellerındc oldugu halde mekteblıler, ız-
a ı aşması a ~ ya ~ ... rmuş- . . 

t .. p h ll k d tt'-. t kd' d b cı ler ve bırçok halk meydanı doldur-
ur. a a ı ı evam e ıgı a ır e u bi k h't b ı ·· ı · t' 
k t b .. b"t" rtnuş 1 akt muş, rço ı a e er soy enmı§ ır. 

sı ın ı us u un a o ac ır 

Keşan elektrik işi 
Parti müfettişi Adanada 

Adana (Hususi) - Birkaç günden-
Edirne (Hususi) - Keşan elektrik beri Mersinde ve Tarsusta tetkiklerde 

işi ikmal edilmek üzeredir. Motör ve bulunan parti müfett~i profesör Hasan 
teferrüatı gönderi~ ve hemen tesi- Reşid Tankut Adanaya gelmi.ştir. Ha
sata b~lanmıştır. Umumt oereyan kısa san Reşid Tankut bugünlerde Ankara-
bir zamanda verilecektir. ya gidecektir. 

İzmir (Hususi) - Cezaevinde entere 
san bir evlenme muamelesı yapılmıştır. 
Kemalpaşa kazasın!n Kurooere köyün -
den Cennet adında bir kızı kaçırarak 
taarruzda bulunmaktan suçlu Mehmed 
Doğan müddeiumumiliğe bir istida ve -
rerek Cennetle evleneceğini bildir:m!~ ce
zaevine gelen evlenme memuru evıenrne 
muamelesini yapm~hr. 

Delikanlı serbest bırakılmıştır. Ka -
nun mucibince cezası tecil edilmiştir. E -
ğer beş sene içinde bunlar ayrılmazlar~• 
dava sukut edecek, ayrıliriarsa suçlu ye
niden rnuhakeme edilecektir. 

lzmitte odun kömu·r pahahhğı 
devam ediyor 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde başlı
yan fiat yükseklikleri hergün biraz da· 
ha gcr.işlemektedir: Eşya ve manifatu: 
ra Ciatlarınd:ıki tereffüler son haddin• 
bulmuştur. Kösele, demir, çivi, maka· 
ra; teneke; manifatura vesair madde
ler saati saatine uymıyarak yükselnıek
tedir. Ortada ciddi hiç bir sebeb yok -
ken ve evvelce ucuz temin edilmiş eş· 
ya varken, meşru karla satmıyarak ih
tikar yapanların şiddetle tecziyeleri is
tenmektedir. 

Bu arad-J odun ve kömür fiatları da 
en fahi~ bir dereceyi bulmuştur. Bel_e-
diye bu hususta narh vermiş olduğtl 
halde, muhtekirler ·bunu kaytdsızlık~~ 
karşılamakta ve orlunun çekisini 3 ·ı 
kuruştnl' vermektedirler. Bu sene tzrııı 
halkı kışlık odun ve kömürünü tt>nıi~ 
den aci:r. kalmıştır.Gök denilen bir ne 
oduna benzer nesnenin arabasını 2 ura· 
dan güçlükle bulmaktadır. 

Konyada havalar .
1
., 

Konya, (Hususi) - Geçen ay Jcar 1 

başlıyan yağışlar düzlüklerdto ya~~: 
dağlarda da kara inkılAb etmiş, bu h 

711 
Birincikanunun on birine kad-ar deva • 
etmiştir. Yağış Konya ve mtılhal(atıı: r 
bereket sa-çmıştır. Çiftçiler ve ço1-an 
yağıştan memnundurlar. 

Edirnede arteziven aç112c?k 
. . rys· 

Edirne (Hususi) - Şehrin su ıh ·~cıt 
cını kar~ılamak üzere birkaç art~~~ }19.· 

açılma~· etrafında tasavvurlar {ll 

line gPlnıiştir. f!lıı·tc 
Belediye arteziyen masrafına ka hSi~ 

olmak üzere şimdilik 2000 liralık ta 

sat kabul etmiştir. ..,.,rın~ 
dk.. cıv<> 

İlk c.rteziyenin Amavu oy örii' · 
daki baalıklarda, açılması uygun g ·yerı 

o- rteıı 
mektedir. Bunu daha birkaç a 
takib edecektir. 



21 Birincikanım 

• z ir sporc kadınJa ttvlendim 
(Baştarajı G r.cı sayfada) 

-- Sen oradan ka!k! 
-- Ne yapıyorsun :karıcığım! 
- Taksiyi ben kullanacağını. 
-- Ne münasebet, şoför var. 
-- Hiç olur mu. sandalda sandalcıya 

kıi.irt>k -cektinnek, otomobile bindiğiın za
nıan otomobili .şoföre kullandırmak ıhiç 
adc>tim değildir. 

Soför verinden kalk-tı, otomobilin içi
ne gircfi. Bana: 

- C::Pn dP otomobile gir! 
D~i. Snför,e yan yana 'ltut"duk. Taksi 

harPht etti. Son süratle ilerliyordu. 
- Karıc i!ım vavaş. 

!Dıı 'l"Jl:!Uvordu, din 'erniyordu. 
-Knnc1i!ım, korkuyorum. 
Ora lı olmadı. Tenicı kortu denilen ye

ri.~ örıündc> durduPı.ımuz zaman başım 
d' - ·; •·nr. .eiiz1erim kararıyordu. 

l::nf"öre taksi parasını verecek oldum; 
Şoför· 

,.,11i lira daha vereceksiniz! 
D"rii 
- ""J"vE'? 
- N ve olacak. lbeledive "llemurları o-

to-....obilin ne kadar süratle ~ttiğini gör
~.i'>1E'r, ce7a va7lTlıslardır. Ben o ceza • 

""ı ,...,.,ıl ödiveceifun? 

- Ayıp, dinienilir mi, hemen tenise 
ba.şbyalım. 

Karım bir tarafa ;.!:!eçti, ben öbür +tara
fa. karım topu ..raketle attı, top 'ÜZÜmc 
çarpacaktı. yüzüme çarpmaması i~in ra
keti kalkan gibi tutmurtum. Mcj!er daha 
fen:ı vapmışım. Top rakete çarptt, rakct 
te al!mna: aj!'zımdan :kan bosannnva :baŞ
ladı. İki ön disimin vere düstüğüni\ ':far -
kec1E>r gibi oldum. Fakat ötesini bilmiv,('\
rum. bayılmısım. İmdad1 s:ıltht Pc bir 
hastaneve nakletmisler. Gözı:lmü actımm 
?:aman yanımda bir doktorla bir 'hasta -
hnlrıeı vnrd1. Onlar ı:rözümfi actı'hroın 
farkınıia de'i1ildfler. Konusuvorlardı: 

-- Bu yac:tan sonra spora ::nerak edt' -
nin. SPOrcu bir kadınla ~vlenenin ltıali 
bövlp olur. 

H.,c:tabPkıcı btr kahkaha attı. 
Gii,.hf.la sun lan rovlfvebildim: 
- Aman A 1lah nzası fcln imaadıma 

VE>tic:in Bir kA~d kalem alın. 
- Kendinfzp l!eldintz demPk, tam "ki 

'>'~:ıt bavmn vattınız. 
Onun zaran yok. Siz bir kağıd kalem 

ıılm vazınız. 
~'nnları vazdırdım 

:S O N PI()SI'A 

• • 

1940 1939 
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Sayfa .ı 

Hakkı vardı. E,li lirayı verdim. Te -
tıic; kortuna girdik. Kenarda bir kanape 
Vardı: 

- Surada biraz dinlenirizi 
Diyecek oldum. 

~Roor('U bavan, hemen o meshur ci -
haz dolabınızı alır. evd~n cıkarsınız. RPs
mt muamelevf ~radan tamamlan?.. Si
zinle bir P'Ün daha evlilik havatı vasar -
o;am ölPeelTimi anlrvonırn. Btr insanm ka
nına !!irmek ,mlnahhr.-. 

Mektubu pvfmfn adre!rlne JlÖnderme -
lerini de tenbf'h ~ttim. 

16 - H:r .. rıcikanun - 1939 Vazigeli 

Rnır:ım itiraz etti: 

Sin ıra 1ld1zlar1 nHzlerini 
nasıl gUzelleştiriyorlar? 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 
ın~. Bunu yalnız aksamlan vapanm. 
l{trniklerime y.alnız açık kestane renkte 
llıas'kara kull..nnırım. Esasen kaslarınun 
has taraflan kalın uclan is~ sivridir.ıı. 

8 - Jaccıueline Delubae divor ki: 

Taksirnde eytam Bankasi 2 
milyon lirahk inşaat yapacak 
Taksirnde meydamn etrafını süslemek 

üzere Eytam Bankasının yapaca~ı bina
lara iki milyon üç yüz bin H.ra ilarcana
caktır. Binalann kunılaca~ arsalar Belc
diyeye ınid oldu~ için, Eytam Bankası 
on 'beş sene sonra btmlan parasız olarak 
Belediyeye vermi olacaktır. 

«- Ben hk bir vakit eöz1erime far 
~tınl'Tn . Allaha .çok ~kür. kirpiklerim 
mlrrırah ve uzundur. Onları sertleştirmek 
arzusunda delh1im.,. Eminönfi Ha1k~vinde t emsil 
9- Rocbelle Hudson divor ki: ve ko ferans 

f «- Ben Y~i1 ve mavi renklerde eöz Eminönü Halkevlnden: Cuma akcıamı Ca -
t arıarından hi c lhoşlanmam. Ac;ık ın-iyi ~nlo~lundnk1 salonda Dr. İbrahlm Zn tl Öget 
;rcih ederim. Bu renk tDbii olarak kalır. tarafından (Alkol ve tesirleri) mevzulu blr 

ll farı oldukca vapanm.-. 
10 _ Doleres del Rio divor ki: konferans verllecek ve Oö.c;t~rit şubemiz 
« .. • • • • (Haydi Buna) plyesini temsU edecektir. Cu -n· - Gozlenme ~ok ehemmıyet venrım. mnrtesl akşamı da Gösterlt ~ubemlz tekrnr 

r 
1l'llel ısfirmezden evvel !!Öz kapakla - (Haydi Sona) plyesini temsU edecektir. 

l.lna, eczaneden satın aldığım saf ve tl' - • 
rtlh: ~~om arabik:D sür!'rlm. Gomu hafif G~lhane mü .. ame .. elerı 
~r 'hrç.a ile sürcrirn. kurub.ırum. sonra Gl. Tr.tblkat Mp. ve KUnl{tlnJn senelik mü. 
11llıl'li yalnız ilst ~öz kapaklanma sü - samerelerinin üçüncüsü 22/ 121939 cuma gli. 
t erim., nü saat 1:1,30 da Gl. Konferans .salonunda 

li -- Lorette Young divor ki: yapılacaktır. Arzu eden meslekdıu,ılnrın teş -
. •- Ben o~ıöz makvaiına ıf-hemmivet ve- rlfierl rlca olunur. 
~ın. Fakat ondan fazla aksamhn yata- , ____________ _ 

~a eirmezden PVV ~ maJ.."Vaiı kaldtrmaüa 
~hasınm. Yağlı !bir madde ile PÖz ka -
S :ıklnrnnı w• kir;pik1Primi tpm;7 Prim. 
~ onradan ~özlerlmi nafi bir Ufıc ile ban

Ankara borsrs1 
Aç1!ış _ Kapanı§ fiatları 20/ 12! 939 

.rOlarun.:t 

12- Joan Blondr>l diyor ki: 
ÇEKLER 

f\ «- Günd~ birk:ı,. defa ırözlPrimP iim- Lordra Açılış..Xapnm~ 
R~c:tik v:apanm. Muhavvel bir dairPvi 1 Sterlin 5:2125 5 .21 
'-~zll'rhnle takib f'derfm. ~özlc>rimi m:im- New_ York 100 Dolar 130.3G 130.36 
~un ırnrırteıhE' . vııl."tmva Q'l~l kRldınrım. Parls ıoo Frank .2.9525 2.9525 
• a ~1 iC(> • • • Bu h k ti a Mllano 100 IJret 6.705 -6.70 
kik · vınnm. are e on a- 0e ıoo +-·'"'re Fr.29.26 ~ dC'vı:ım ettfririm... • oevrc oun...- 29.1475 

13 • Mmsterdam 100 69.04 69.0075 
- Renec Saint-Cvr divor Id· Berlin « B lOORaylşmark 

l'i - en kas1anmın tabii scki11erine nrüwl :ıoo Belga 21 _.605 ~avet l:'divorum. Yalnız bir cımbr~ ile dü- Atina 100 Drnhmi o 965 

lıaltirlın. Müdevverliitlrü bu smıct1e :mn- So'fya 100 Leva 1.595 

'21 .595 
0.965 
1.5925 l'lı faıa edPrim. Uçlarını ~ivah. vahud t>S- Prae; 100 Çek Kronu 

r:ıa\; bir kalemle uzatırım. Üst göz ka - Madrld 100 Peçeta 13.5375 13.5325 
tır nrınu esmer bir far ile biraz karar - Ynrşova 100 zıotı 

;rn.:D Budap~tc 100 Pengö 23.6925 23.6825 
4 - Claudctte Colbert divor ki: Bükreş !00 Ley 0.965 0.9G5 

A KTİF PASİI' 

Kasa 

Altın : Sart kilogram 15.500.303 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Daltildeki Muhabirler : 
Altın: Safi ldlograın 

Tiır .k llra.s1 

Hariçteki 1\luhabirler: 

678.III 

Altın: Safi kilogram 9 999.734 
Altına ta.'!w1l. kabil serbest 
devizler 
Diğer döv ::ler ve Borçla lkll.rlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edll~n evrakı nakdlye 
knrşılıtı 

Kanunun 'tl - B Inci nıat1dele

rlne tevtf'~an bazine tarafından 
viUd tedlyat 

Senednt Cüzdanı : 
TİCARI SENEDA'ii' 

Eshnm ve Tahvillif Ciizdnnı : 
<Deruhdt tttilen evrakJ nak

A - (dlyLrl!ı kar.şılııtı Esham ve 
(Tahvlliı.t (itibarı klymetıe) 

B - Ser.lcst !!ham ve tabYUlt 
Avanslar : 

Hazineye t:ısa n. d e ll avans 
Altın ve !Nvi:ı: li?..erlne 
TahvUA:t Qzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

Lira 

21 802,430,71 
20.236.942 CJO 

1.652.822,74 

053.816,81 
265.869,21 

14.065.425,84 

58 399,34 

10 760.2&8,56 

158 748.563,00 

17.983.074,00 

208.877.734,59 

50 .580.164.97 
7.563.000,10 

8:379.000.50 
14 635,52 

7 ı808. 722,00 

Lira 

43.692.195,45 

1.219 686,02 

24.884 113,74 

140.765 J89,0D 

208.87'7.734,59 

58.143.165,67 

16.202.357 ,'52 
4.500 000,00 

18.313.925,(>6 

Semıaye : 

İlıtiyat Akçesi : 
Adi ve te'~l:allıde 
Husus! 

Tedaviildeki Banknotlar : 
Deruhde edllen evrnkı nakdlye 
K~unun "6 - 11 1nc1 macıeıeıert 
ne tevfJI~n bıı'tlne tıırafindan 
dk! te:ıtyat 
Deruhde edilen evrakı nnkdlye 
bakiyesi 
Karoılığı tamamen altın olaralt 
ila ve ten te:1a vuıe vazedilen 
Reeskont mukablli Ufıveten teda. 
Yazed. 

Tiiıık Lirası Mevduatı: 

'llr.>viz taahhiidnh: 
Altma taı-ıvın hbB dövlrJer 
Dlı1er döv~c.r ~e alncaklı lı:llrlna 

bakiyeleri 
Muhtelif: 

Lira 

4.217.134,25 
6.000.000,00 

158.748.563,00 

17.083.074,00 

140.765.489,00 

17.000,000,00 

139.000.000 ,00 

~.880,53 

46.2!tG.422,73 

Lirn 

15.000.000,00 

10.217.184~ 

296.765.489,00 

36.568.058,88 

46.301.303,2G 
111.746.683,81 

y ek un 'Si'6.598:'668,65 y ektin 516.598. 668,6.Q 

H gaz kasa:· as1 bol suya kavuştu 1 

Çankırı (Hususi) - Geçen yıllar içhı
de ligazın ya'kınına kadar getirilmiş olan 
fenni 'tesisat\a içme ~uyu, kasabanın her 
köşesine d&ğı~tır. 

Köşe ba~larına yspılmış olan ıo ıçe~ -
meden manda 20 mahalle de yangın mus 
lu'k1arı da konm~tur. 

Bnharda daha birçok çeşmeler yapıla
rak kasabanın iller tarafı temiz .su çe_ş -
melcrile bezenmiş olacaktır. Halk bu v.a
ziyctten çok .memnun bulunmaktadır. 

1 ııemmuz 1938 tarihinden itibaren: f konto ılıaddi % 4 Altın üzerine % t 

Müvezzi alınacaktır. 
istanbul P. T. T. üdürlüğünden : 

~ş sımfl1 !lk :mekteb mezunu lbulunnıak, nsı to den aş$ ss den yuknn olmama~ 
üzere idaremiz servlslerlnde müvezzllik :is'Jyenlertn: 

1 - Dllekçesl. 

2 - Mekteb şahndetnarnesl. 
3 - İyt 'hal kilğldı 
4 - Yeni tarihli çlçelt aşısı !kfl~ıaı. 
5 - 5X'1 eb'ndında uc fotogra'f. 
6 - Nüfus cüzdanı. 
İle 29/ 12/ 939 tarihi a1ı:şamına "kadar müdürlük idnt kalemine müracaatıarı. d0558ıı 

rt'~k Göz kapaklarım ltilkaten esme:r Jlelgrad 100 Dinar 3.16 3.1575 

ltat ~~di!· n~lar.a _far sürmüyorum. Fa - Yokohama 100 Yen 31.06 31.045 Karaköyden aeçen oakil vasıtalıtn 
ev ~!"Piklerırn icın kcstcme renginde bir Stokholm 100 bveç Kr. 30.8425 30.8275 ~ Babaeski Belediyesinden: 

tim· Stir<'rim. Sporlar için daima gözle • Moskova 100 Ruble Karaköy köprüsünden Beyo~luna ~ı-
bo~ n kenarlarını yağhcrım. Geceleri de 

1 
\...._.,. _ _____________ _,-1 kan nakil vasıtaları Ziraat Bankasının ö-

~parım.:. nunden Liman'lar Umum Müdürlüğüne 

t do~ru sapmakta ~e oradan Karaköypa-
stanbul Üniversitesi A E. P. Komisyonundan : 1asın 'Önüne çıkma'ktadıT. Bundan sonrn 

23D takım erıkek Elblses1 ve kasket 
7ı t:ıkım Jrndın müstahdemler 'için eteK 

r.eket 

Behc.r ıtakunm 

Muha.ınmen bedeli 
Lira 

22 

16 

Muvakkat teminatı 

Llnl 

465 

ı i .. 
le - stanbul Universitesl mftstahdcmler1 lçln yapt.ırılncak elblseler 28/ 12/ 939 Per • 

ibe cünü saat ıs de knpalı zarfla eksUIJnesc .konulmu~tur. 
tti.J. .. - Kumaş ve kullanılacak harç numunelerlle şartnamesi her gün Rektörlükte gö _ 

ur. 
8 . 

tl.bı- Istekliler mınoakkat. teminat makbuzunu ve 931l ncaret Odası "Vesikasım "Je bu 
ler yapı:.ıpna tialr resmi da.irclerln tt.rtn~en son ilki sene za:r!ında alınmış ve • 

~rırıı havı teklif :mektub1armı ihaleden ib1:r .saut evvel ..Rcktôl'lü~e verm~ ;olmaları 
dır. u1029b 

Beterliye Sular İdaresinden : 
1 . 
2 - ~Ciıı.rcwz ~çln lbl.r Deslnatör alınacaktır. 

- Talipler arasmda 2/ 1/940 Salı ıgünü saat onda müsabaka tmtihanı yapılacaıctır. 
IBu ılmtihandn en iyi ımuvatf k olıı.Dlar rasında ibnş desmatörlük için ayrıca bir 

~ Imtihan yapılacaktır. 
- Vcrlletllk aylık ücret tahsfi derecesine göre "Bıırem 'kanunu hükümleri dahillndc 

1 
~~blt edOm:ek'tlr. 

"e t- Iıntlhana girmek ıLstJyenlerl.n 29/12~ Cuma günü sruı.t 1'7 ;ye kadar bonservls 
lle ~~n veslkalarne blrllkte Ta"kslmde SırnservUerdeki Idare merkezinde yazı JşlerL 

ncanı tınelerl. {1'0169) 

• 

nnkil VllSlta'lıırı tekrar eskisi gibi Ziraat 
Bankasının önünacn rıhtıma sapmadan 
y.oTianna devam edeceklerdir. 

( 

Nabatçi 
.,. 

ezaneler 
Bu rece nöbetçi olan eczaneler tan

dır: 

iStanbul cihettru'!ekiler: 
Err11nöminde~ (Bensnson) , Aksarayda: 

(Ziy:ı N url), Alemdnrda: (Esai.'!), Şchza_ 
deb:ı.şındn~ (Hamdn, Beyazıddn: tAsa. 
~OT), Fa'tfMe: <Emrtyaan, "BalruköyOn. 
de· (İstanbul>, Eyübde: (Arll Beş'lr),. 

Beyoflu clhetınackHer: 
İsUkUU caaaesinde: <Kanzu'k), Yfi'ksek.. 

kaldırırnda: <VJngopulo), Taks1mde: 
(Ta1rs.lm) Yenıuehlrde: (Parunakyan) , 
Şlşlide: (Halk), Galatada: (İ,c;mct>, Fm. 
dı.klıda: (Mustafa .NalB, Beşiktaşta: .C SU. 
1eym:ın Rcccbl. 

Bo~ıızlçl, Kadıköy, ıve Aı!ıılar4aldkr: 

Kadıköyünde: 'lSıhhat, Rıfat), Öskft -
dardn: {Sellm~), Sarıyerde : (Mat), 
Adalarda: (Halk). 

"- } 

Tn tım 
L. K. 

18JJ 00 
152 00 

Muvukkat Tern. Alınacak malzemenin 
Lira l<uruş Cinsi Mikt ın 

------------------1.35 OU l\inzot 20.000 Ki. 
11 40 Ya~ 400 :ıı 

Evsafı İ hale tarihi S aa tl 

C.Y.3 25-12-939 14 
D.T.E » 14 

Babaeski elektrik santralının altı aylık ihtJyacı olan yukanda miktan ve evsarı ynı. 
zılı mazot ve makine yağı ihalesi 2490 sayılı kanun hükümleri dalresinde yapılmak üzere 
on be.ş gün müddetle münnknsaya vazedlln~tlr. Talip olanlar belli gün ve saatte Bele" 
diyede müt~ekkll Encümene müracaat etnuUerl V!: bu lş Için istenen teminat ak~eleft 
Beled\vemiz vezne.slne ,yatırildığına daır makbuz veya bükümetçe tanınmı.ş banlai 
mektubu 1le teklif mektublannı saat 13 e kao..ır Encürnene venniş bulunmalan ve b 

saatten sonra vak1 teklifler kabul edllmıyecekttr 
Fnı1ıı malümat alma'k ~lyenler Dabaeskl Beledlyesl Rlyasetlne müracaat etmeHdlr111 

ler. d0'388ıı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisü Rektörlüğünden: 
1 _ Kurumumuzun erkek ve kız talebeleri için Jslm, miktnr ve muhammen bedell lle 

muvakkat temlnaıı aşa~ıda yazılı dört 'knlem elbise 22/ 121939 Cuma cunu saat. ll ~ 
Rekthrlük binasında müteşekkil komisyon tarP.hndnn kapalı zarf usulil Ue ihale olu. 
naeoktır. 

2 _ Eks11tmeye girmek ıst.ıyenlerin muvakkat teminat ve teklif mektubları lle ka -
nunun tayin ettl~l vesikaları lhule saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisirıO 
vermeleri. 

3 _ Elbiselik kumaş ve malzeme nümunelertnı görmek ve daha fazla lzahat ve p:ıl.1l.. 

sız p.rtname rıımak L>tlyenlcnn ıenstitü dn1re müdürlüğüne müraca.aUarı. 
Cins~ Asgnı1 Azami 'Muhnmm~n Tutmı 

takım takım F'i. T. L. T. L. 

Erkek -elblse.sl. 420 llft. 4(70 32, 15040 : 
Eritt-'t palto.su 150 D 1!0 33, 594.0 

Tayyör 33 • 40 27. 1080 

Mnnto 12 :J 15 27. 405 
•6222:J 

Tcmtna.tı 
T. L. 

1685, 

d009'lıı. 
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12 Sa·\(a S O N POSTA Birincikanun 21 
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ve Güzell·k 
S ğlnm ve iÜzel 

lJişlerle 
Sağlam ve g!h:el dişler de 

adyolin 

Soa Posta 
Yevmt, Slyast, Huadl.ıı ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

, Yavrunuz, Saadetinizdir ••• ~ 

ile temin edilir. ABONE FIATLARI 

Dişierinize 
çok dikkat ediniz. 

Bazan en üstad doktorlann bile sebeb ve 
menteını bulamadıkları l ir hastahğın dit 
iltihabından ileri geldiği pek çok tecrübelerle 
anlqılmıttır. 

Sabah, öl11e ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

KuiiC}narak dişierinizi koruyaouırsiniz. 
... r ~~ • .... . • 'lll • • .- • 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

· Hersene aldığın,~ . ve ., ~eğe~di~n_iz :· 

,· .. 
... -·· . 

ı ~ ... 

SAATLİ 

·Maa rif · ·ouvar T akvimi 
sü· yıl daha mük emmel bir surette çıktı · · 

Fakat ~ldanmanıak Vf' yf'rine ~a~ka ti.kvim almamak ıçın 

Maarif T akvimi 
Adına bilhd~sa dikk .. t t:tmıolidir. 

M.r\ARIF ra~ v.ııı:ndekı y.ıd "'-.ı"ıı b.uıları 
· T ilkvımt' da ır btr tiulü malı..mat. \al..ıtlcr. mt'\~ımJ,.r, fırtınalar, hava de-

gı$mdrrı, gune~ırı burclara l.ıhanullrrı 
.-\ralıi. rumi aylar, bayraml.ır, rnılli 'Süıılt·r ve taııl günlf'ri. 
Cu nit"rm ldrılıı; Mülıim dun)a tarılılt'rı. T ıirk tarıhi \'r ırıkıi.lp tarihi, 
t .ıvdalı ~i)J)t"r H' darlıırnt'sdlt'r 

366 ~tiJt·l lıık.l.)lder H' l.ltıi.·lı·r Yılı nıanılt'r ,, Lır ~vk luzumlu ve 
favdalı. bılgilcr .. 

Hu ··~~" \'ı· ··:n"ıl·.iJ ı.ık.\'inı.rı rn.-rkı·n: İ<t<ınlıııl M.ı.uif J.....iıapharıı·.;ıdir. 
Ald.ııım .• rıı.lk ı ııı fııliı.,_, ı: \1. i-1 /lll i .-11\. i i \ll .ıdırı.ı dıkLıı ..ım,.Jidir 

Röbreklerden iclrar torbasına kadar yollardaki hastalıklarm mikroblannı 
köktınden temizlemek için HEL!\IOBLÖ kulfanını7. 

Böbreklcrin çalışmak kudretini arttlflr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
Ye yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. &>1 :drar temin eder. İdrarda kumlot-

rın, mesanede taşların t(:şekkülüne mani olur. 
DİKKAT: H E L M O B L Ö idll8rınııı tcmizliyerek mavileştirir. 
Sıhhnt Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Iç ve dış B AS U R M E M E L E R 1 N D E, Rasur 
memelerinin her türlü ittihapları nda, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur meme erinin tedavisinde 

R E K T A Pab şifayı temin eder. 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 75') 4JJ 

YUNANİSTAN 2J4\J 1220 Illi 
ECNEBİ '.!.70tl 141.Jı.J . bUO 

Abone bedeli peş•ndir. Adres 
de~ıştirmek 25 kuru~tur. 

Kr. 

15lJ 
::!70 
.300 

Gelen evrak geri verilme't. 
Ilanlardan me.J·uliyct alınmaz. 

Cevab için mektub1ara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
~, ............................................... ... 
f Posta ktıtusu. : 741 İstanbul 1 
: TPlgraf: Son Posta · 
~ Telefon : 20203 : .. .. \, ................................................ J 

( TiYAT 
ŞehJr Tlyatro.)u Tepebaşı dram 

akşam ~aat 20,30 da 

Yelpaz"! 
ütlltiAI caddesi komedi kt.,mında 

alı.~am saat 20,31) da 

İkizler 

IIa!k Operet! - Bu ak~am saa.t 8 da 

Enayiler 
Cuma gecesi GİT _ KAL 

---~ YILBAŞI r ' 
Eir saat- Fakat 

Hi taşlı ve çiCt ma~lı 15 .;ene garan -
UU bir İsviçre saati edininlz. Cep, kol _ 
kadın ve erkek saatleri altın ve metal. 

TAKSİTLE 
HORNYPHON RADYOLARI- 10 ay t.ak. 
sit, s::.lonunuzu blr a vize ile süsleyinlz. 
Taksitte. Kömür Sobaları _ Taksiti'!. 
Hediyelikler - Tnk.ı;ltle. 

S A ŞAK R 
1\luessesesinde 

Galata: Bankalar Cad No. 47 Voyvoda 
hnn zemin kat. Tel: 42769. 
ltcyu.ıt: Üniversite Cad. No. 28 Elektrik 
Idare.~! knrşısı 

Jtndıkö)•: İskele Cııd. No. 33 _ 2. 
Çama.şırınızı Elektrlkle yıkııyınız ve ~u
rutunuz oSavage» Çamaşır yıkama ve 
kurutma makineleri taksltle. 

OSMAN SA.KAR l\IÜESSI:SESİ~DE 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın hpkı bir yavru aibi •i· 
nesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkiindür. Her ann~ 
tabiatin insanlara bah~!ttiği bu kudret güzeUiğinden istifadeyi gerı 
bı.akmamalıdır. 

Müstahzuatında bu hassa tamamen mevcuttur . 
1 Be~ikta~ ÇAPAMARKA Tari hi tesisi 1915 

fffiıri J'il.rili .7ra~ 

O TOMOciL ve r .. Ai iNiST Okulu 
ŞOFÖRLERE: Yeni ders devresi 12 İkin -

cikanun 1940 ta açılacaktır. Müddeti 3 ay -
dır. Motör, otomob.l ve montaj derslerile 
clft ldueli otomobillerde verilen direksiyon 
tallmler! 50 liradır. 

A':ladoludnn gelenlerin devreyi bit1rinc1ye 
karlar :vapacnkları ma.srat, okul ücretlle be-
raber 125 l!rayı geçmez. Kayıd muamelesine 

fo* Jto Dr. IHSAN SAMI , 'ı başlanmıştır. Program Isteyiniz. Müracaat 
.,.- ·· santıerl: 14 - 18. 

1 
BAK TER İ Y Q L Q J J AMAWRLERE: Ehllyetname almak ıstiyen amatörler Için bir detahk adeneme• de;; 

LA B 0 A A T U A R 1 st konu1muştur. Bu blr ders, otomobil kullanmak istiyenlere, bu Işin ne kadar çabuk 

U • L: bl • . kohy baJ}arılaca~ı hakkında tam bir fıklr vermektedir. 
mumı an t.ıı ııatı, lren.:ıı nolctııi 

ııar.arından Waner naıı ve Kahn teamüJ. TAK.Sbı - STADYO:U - Te!efoiı: 80259 
leri, hn Lüreyvatı uyılnın.,, Tlfo ve . 

1ıtma hutalılclan h t bi•i, idrar, balgam, 
cerahat, lcazurat ve ını tahlilıitı, ültra 
mikrual:.opi, hu1u1i atıliU' istih~arı. Kanda 
iire, teker, Klorur, Kolleateriu nıild.rları• 
OlD tayini, 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

Zı\Yİ - Gümüşhacıköy mektcbl rüşdlye
slnclen aldığım şahndetnameyi ve hu7lyet 
cuzctanımı zayi ettim. Yenisini çıkaraca _ 
ğırndan eskisinin hukmü yoktur. 

ilan Taritemiz 
Tek sütun santlml 
···················· ······ 

Birinci sahile 400 
Ikinci sahife 250 )) 

V çüncü sahile 200 )) 

Dördüncü salıite 100 )) 

Iç lahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayyen bir mi1ddet zarfında faz
laca miktarda IlAn yaptıracaklar 
ayrıca tenzUA ~n tarHemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa Hanlar için ayrı bir tarlfe derplf 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart llliniarına ald 
i§ler Için §U ıtdrese müracaat edll
melldir. 

ihi.nr.llık Kollf'l'tit Şirketi 
1\:anramıuııade Han 

Alıkara caddeii 

······························································ 

Meşhur 

Kaymaklı Lokum 

Merkezi: 

Kestane Şekeri 
Karamela 

Tahin Helvası 

Bahçekapı: Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıklSY 

T esviyeci, T ornacı 
F rezeci ve Demirci 

alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum· Müdürlüğünden : aıı.ıı•· 

1-'abrikala.rımızda çalıştırılmak üzere Iyi tesviyecl, tornacı, .frezecl n. d~mltot APı•· 
caktAr. İ.steklilerin imtlhanla.rı ya.pılmak üzere Kırıkkale Gurup mOdürlilfÜ nr:..ıı-rı· 
ra, İmılr ve Zeytinburnu alllh fabrl.kalarımız müdürlüklerinden birine m .ıl)4ı21' 

KUŞ TüYO yastik, yatak, yorganıarı 
Dünyada En Iyi lstirahat Vas•tas1d1r~r 

Son Posta Matbaası Kuş tüyü yastık, yatak, yorganlarını kullananlar bunu her za~ Fist
ederler. (1) liraya alacağınız bir k~ tüyü yastık bunu is~ata k rd.;.· ~ 

Ne~riyat Müdürü: SeUm Ragıp Emeç larda tenzilat yapılmıştır. K\lf tüyü kul'llaŞlarırun her çeşıdleri~a fa~,.ı. 
rika ve satış yeri: Çakmakçılarda Sandalyacılar sokak Kuş tü.,... .. 

• S. RagıpEMEÇ -~~~~~~.;~~~~.;~~~~~ .............. ~ SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL ' 


