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~ALKIN DILI 

Senelerdenberi görülmemiş 
§iddetli f1rt1na gece tahribat yapti 

a 1 1 an a er o 
• 

Iki motör karaya düştü 
Bir İtalyan vapuru fırtınadan demir taradı, kaptan 

hastaneye kaldırıldı ağır yaralandı, 

Pırtına telefon, telgraf --i·i·man··=-·H·ofaii-da-· 
hatlarını da talırib etti 
Fırtına şehirde de tahribat yapb, Tasarruf Haftası 

münasebetile Ta"sim abidesi etrafındaki 
'ahta inşaat yıkıldı, gece · h-ıfif kar da serpiştirdi 

tayyaraleri 
çarpıştılar 

Dün Alınan tayyareteri 
Belçika ve Holanda 

Üzerinde uçtular 

Londra, 21 (Hususi) - Alman tayya
releri bugün müteaddid defalar Holinda 
ve Be~ikanın bitaraflığını ihlil etmij
lerdir. 

'Üç Alman tayyaresi ö~leden evvel, 
HolA.ndanın Arnhem şehri ile diğ"r bu
dud kasabalan üzerinde çok yüksekten 
uçmtı§lardır. 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Graf Spee 
kumandanının 

cenazesi 
burı Fırtınalı havada Boğaz dan bir görüniLJ Dün merasimle kaldırılan 
~k akşam baş gösteren tiddetu fır- kazaıara sebebiyet verıni.J olmasından cenazeye lngiiizler 
\t. ~ada ve denizde tahrib~~ !apmış- endife ediliyor. 
~ Inanın, Ka::~~enizde mühım bazı (Dewcımı 8 iftCi ıayfada) bir çelenk gÖnderdiler 

A •k d f• ı A d• Londra, 21 (Hususi)- Bugün Buenos 

~nıe~·ı a an ın an ı yaya~!~~:· :~~:~:e:: !:~~~~~:~!~int!!: 

50 tayyare gönderildi ;:~~~:::.·::::::;,::~::us:·::: 
jflt adeslle cGraf Spee. nin müretlebatı ce-

nerJıagm hattına llBrfl gapılan Soogel naze merasiminde hazır bulunm~tur. 
faarrUZUftUR durduru/dUğll bf/dir//IIJOF Alman kruvazörü tarafından esir edilen li İngiliz denizcilerinden bir !ı.eyet te me-
avas ajansına göre Finler iki Rus fırkasını rasime iştirak ctm~tir. 

hezimete uğrattılar esir ald lar cGraf Spee• ile muharebeye tutuşan 
~ ' ı İngiliz bahriyelileri bir <.:elP.nk gönder-

~ on:a, 21 (Hususi) _ İngiltereden ma-ı ya tayyare göndermekte olduğu anlaQıl- 1 mişlerdir. (Devamı 3 üncü sayfada) 
• l:ıırı .. - -

"§lk Amerikanın da Flıılindlya· IIUJbr. /Deva ... 8 inci 114yfcıd41 E fA B n i s ta n 

Boşanmalar niçin çoğaliyor, 
kabahaili kad1n m1, erkek mi 1 

. '' Hangi yuva yıkılmışsa 
bıliniz ki kadın yıkmıştır!, 

seferber-ik 
ilAn etmiş 

Roma 21 (Hususi) - Kahirede çı -
kan eEl Mısri• gazetesinin istihbara -
tma g0re, Efganistan hükumeti umumi 
seferberlik ilan etmeğe ve Sovyet - Ef
gan hududunu daha sıkı bir kontrola 
tabi tutmağa karar vermiştir. 

Ayni gazete, bu !kararın Saadabat 
paktı devletleri tarafından tasvib edil
diğini de bildinnektedir. ~r~ erkek okuyucumuz: "Kanm yalnız evimi 

h:uınar etmekle kalmadı, bana muhitimi ve 
lunduğum şehri de değiştirtti. Hem ben, hem Uydurma 

• çocuklarım sefil olduk~-~ .diyot-··~ bir haber · 

Fiatı S Kurut 

ı••••-oo.-••••ooooooeoooooooooo-ooooo ••-"oooooooooOHH 

ı IhtiMar mücadelesi 
-, 

---··· 
Bir haftada toplancı toccar 
olan doktorlar, moteahhidler 

ı 
ve emlak sahibieri 

i Hükümetin tam zamanında müdahalesile birden 
bire ortadan kaybolan bu açıkgözlerin yerine 
ellerindeki stokları aletacele devretmek istiyen 

bir takım satıcılar kaim oldu 

Deri fiatlari yozde yirmi dUşto 
İthalat eşyasında başlı

yan fiat yüksekliklerini 
tetkik ederken bunda bazı 
taeirierin ihtiknr arzulari
le beraber esas meşgalele
ri ticaret olmadığı halde el-

I
• lerindeki parala

n ilerde knr um
dukları eşyalara 

1 
yatıranların da 

• !mil olduklarını 

1 
yazmıştık. 

Dün bu mev
zu etrafında ya~ 
tı~ımız tetkikat 
sayılan bir hayli 
yekuna varan 
emlak sahibi, 
sıırraf, mütekaid 
memur, doktor, 
müteahhid ve bu
na mumasil bir 
çok kimselerin 
deri, ka~ıd, ma4 

• nifatura, maka-

ra, kalay vesair 
ithalat eşyası 

stokları mübaya
a ettiklerini gös-

teALAY _ DE'Ri 
MANlFATURA 

kA61 T- MAKA~~ 
4 

V[ .SA.fRE 

termiştir. Piyasada söylendiğine göre muhtekir ta.cirlerle beraber 
Fakat bu hare- harekete geçen ticarete yabancı mı!slek mensubla.n ve satın 

ketler ekseriyetle aldık·an mallar 
bu eşhasın doğrudan doğruya şahsi te- tüccar katibi gibi adamların ikaz ve 
şebbüslerile olmamış, piyasa hareket- teşviklerile vukubulmuştur. 
lerile yakından alakadar ve fakat e- Bu suretle ithalat e§yası birinci ve 
linde sermaye bulunınıyan veya az ikinci ellerden üçüncü, dördüncü el-
sermayesi olan komisyoncu, simsar, (Devamı 8 inci sayfada) 

: 

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

Ticaret Vekili dün 
·çay ve çuval 

tacirlerile görüştü 
Çuval ithalatetiari hDkOmetin beklediği rUşdU 
göst:rememişler, bilakis müşkulat ika etmiş
lerdir; hukomet çuval ithalat1n1 bizzat yapacak 
( Ihracat ve ithalAt kontrol daireleri kuruluyor ) 

,~eeeb Sunay (Samnın): liyetsiz erk1~.rt5Jt·.~~yuvasına bağlı Dün bir refiki~z, Roma radyosuna at-
~r YUva yıkılmış ise, hangi erkek~ blhale , ece'ğL'{gi~ en uysal ve yu- fen, ~n~rada İngı~tere i_le yaptı~ımı~ ~k- Ticaret Vekili dünkü tetki~leri esnasında 
~ ~ <>hnuşıJa arqtınnız, suçlu ola- ; (Deva.TnJ:.I inci aa.vfadtı.) .tısadı muzakerelerın netıce vernıedı~l .. .. . . ; .. , , .. 
'-t. t'fınıza muhakkak kadın çıkacak- ana· Ka~ın akuyucularen yazmıştır. Bizim mevsuk membalardan al- Gunluk çalışmaları pıyasa~~ dıkknt Topcuot-ı u, dun <k ça;> \ e çuval ışına 
~ · ' ti' dıA'ımız maltımata göre bu haber kat'iyeın ve alaka ile takib. edilerek m~~bet a : <'1 koymuştur. 

rı her §eye muktNirctir. En cibU- C8Va lari asılsızdır. kisler bırakan Ticaret V ekılı Nazmı 1 (Devamı 8 inci sayfadıı) 
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Yıldırım Jıarbi, 
Kaplumbağa harbi 

Ekrem U,akbgil 

T a biri icad eden eski Alman ku

mandanı General Ludendorftur 
1 

delalet ettiği manayı gözlerimizin önün
de canlandıran ise • Vcls. olda. 

İngiliz romancısı evveli !barbe takad
düm eden sahneyi anlatıyor: 

Başvekil ültlınatomu almıştır, kabine
yi toplantıya çağırıruştır. Tekiili kabul 
etmek mümkün değil, scfire red cevabı 
verilecek, fakat red cevabının verilme
sinden sonra ne olacak? 

V eis anlatıyor: 
Birkaç saat geçmemi§ti ki, memleketin 

her tarafı canavar düdük'erile sarsılmn
ya başladı, derken bütün semayı tayyare 
filoları ile kaplanmış gördük A~. gaz, 
zehir, ölüm. Ölümden kurtulanı bekliyen 
ise nıhayetsiz bır sefalet! 

* 

simJi Üç sınıf insan arasında 

Birincikanun - 1 Sözün kısa sı 

Şef t:te millet 
\.. E. Ekram Ta lo ..,..~ 

M uhterem Milli Şefimiz Anka-
ra - Erzurum demiryolu boyun~ 

ca bir tetkik gezisinden başşehre avdcV 
buyW'dular. Ankara garına ayak bastı!<~ 
lan zaman necib simalarında, müşzıhcd~ 
lerinden derin bir haz duymuş kimseıe: 
rin içten .gelen mcmnuniyeti ve bc§<1şetı 
okunuyordu. 

Yıldırım harbinin ilk ve çok ~üçük 
mikyasta tatbık edilmiş sahnesjni Habeş lnadcı olarak bildiğiniz adamları bir defa daha gözden Muayyen bir görüşü müdafaa bahsinde kendine taraftıtr 
harbinde gordük: geçirir.senız iki kısma ayrildıklarmı görürsünüz. Birinci kı- arıyorsan çok düşünenlerle ıhiç dü.şün.meyezıleri ihmal ede-

Türk milletinin bütün haslet ve ınezi~ 
yetleriııi nefsinde cemeden İsmet tnönii, 
Türkiye Cümhuriyetinin mukadderntıııı 
temiz ve azimkar eLerine aldığı günden~ 
beridir en büyük hazzını her sınıftan 
yurdd::l§larile temasta aradı. Şeflik sıfa~ 
tmın ayni zamanda babalık sıfatını d:l 
ihtiva eylediğini bilen devlet reisiınize, 
mi!letin hiçbır derdi yabancı dcğildil"· 
O, bu derdieri derdlilcrin kendi ağızlll~ 
nndan dinlemek ister ve onlann dcrına~ 
nmı gene kendileri.e clbirlıği cderel< bul~ 
mak yolunu tercih eder. Bu sistem dün~ 

1 
den bugüne kadar mes'ud neticeler ,·et~ 
miş ve Mılli Şefimizin isabetli karıırJnrı 
ve yüksek direktiflerile birçok nkNJkiıl>~ 
lar hertaraf edilmiştir. 

Durmadan bomba yağdıran tayyare, sırnda çok dÜ§Ünezıler, hadiseleri kendi bakımlarından gö- bmrsin, kendi tarafına çekebUmen ihtimali çok azdır, fikir 
mania tanımıyan tank, paraşütle düşman renler bulunur, ikinci kısımdakiler ise hiç düşünmeyenl~- ve bilgi sahasında orta çapta olan insanlara bak, sana çabuk 
gerisine ı dirilen asker. air. iltihak ederler, fakat güvenme, sebatsızdırlar. 

Ve harbin başlaması ile bitmesi hemen -;~~~~;::~::;~~~~~~~~===~~~~~~;:;:~~~~~~~~~:;:~~~:::::~:=:=:;:::;:;::::;:::;:~~ Filhakika, şiarlarından biri halkçılık 
olan rejimimizin idealinde muvaffak oın~ 
bilmesi için hakimiyeti elinde tutan hall> 
ile devlet mekanizmasının en ha~ında bı.l~ 
lunan zatın arasında böyle daimi temaS~ 
lar o!ması, yurdun umumi derdierinirl 
en büyüklerimiz tarafından ~özle ve y-:J~ 
kından görülmesi lazım ve faydnlıclJr. 

~~:i;€:~~~;~::::i~~~E~ 
mukavemctlerle u~raşmaya kalan, ölü
me karşı koymaya kalan bir avuç biça
redir. 

t ·rna Log 
Ana mı 
Olacah ? Habeş harbi yıldırım harbinin J..iiçük 

miky::ısta tatbik edilmiş şeklidir . .Büyük 
k Esrner sinema 

mi yasta tatbik edildiğini Polonya har-
b nde gördük. Esası gene birdır: yıldızlannın en 

Tayyare tek gün içinde memleketin güzeli olan Mirna 
bütün nakil vasıtalanru felce uf.ırattı. Loy, yeni bir !il-

Tank cepheyi birçok noktalnn.ldan de- m'nde ana rolü 
lerek bududda çarpışan askeri gt!i~ilndPn }'~'ılmaktadır. An
vurdu. Paraşütle indirilen Kıt'nda kaleyi n e olmayı. güna
içınden aldı. hı kadar bile sev-

Ve 35 milyonluk Çok mağrur bir dev·e- miyen b u ince 
tın 3,5 milyonluk ordusu 3 hRfta içinde artistin, son za • 
dağıldı. İki harbde esas bir olduğu gibi ınıanlarda gaı;b 
netice de birdir: bir hisle filmler-

Varşovtının henüz kahramanca dövü;r d 1 anal·'· 
kı ı ıd _ b. .. e o sun 4A 

me e meşgu o ugu ır gundc mağlub 
ordunun başkumandanını Romanya top- yapmak listeme-
rağında gordük. Geride ka1 nn, müstevlı- si, Holivudda ken 
ye karşı koymaya çalışan, açhğa, st>fale- disin:n yakmda a.:::IU~ııı;i.;i..:...-.,..lii..,.., 
te, ölüme göğüs gcren sadece millettir. evlad sahibi ola -

Her iki tecrübe için de muteber olmak cağı d~dikodusunu çıkarmıştır. 
üzere bir noktaya işaret edelim: 

Ingiliz ordusunun en iyi 
Türkçe bil~n zabili 

~ .................................................... -~ 

Hergon bir ftkra 
Cömerdle dilenci 

Bır köşe başında oturan dilencı e
lini uzatmış dilenıyordu. Temiz giyin
miş bir erkek geçerken: 

- Ben de .sizin gibi gün görmÜ§ 
bir insanım, sonradan böyl~ oldum, 
dedi. 

Temiz giyinmiş adam çantasını aç
tı, bir li-ra çıkarıp dilenci1u! 1;erdi: 

- Sen neden bu hale geldin? 
Diye rordu. Dilenci elindeki liraya 

baktı, lirayı veren temiz giyınmiş er
keğe baktı: 

- Ben de vaktile rizin gibi fazla 
cömeTd bir insandım. 

'-- ..... - .......... -···-··-··--
1 oh110 sah3/lllar 
Cemiu elinin i çti m.~ 1 

Diğer taraftan, memleketin mukndde~ 
ratını sevk \'e idare eden bir kiınse iÇ~: 

oyun- dev)et İcraatından doğan nrticeleri. ırıı 
yapan bu letin ileri hareketlerini maridi ve ınanc~ 

d - J2 , p~ 

Akrobasi oyunu 
Yaparken 
Bayılan dansöz 

genç ansoz, vi kalkınmasını, müşterek gaye VE P~ 
bin seyircinin deh sipler etrafındaki vahdet manzar05101 

şetten büyümüş reyüliiyn sık sık müşahede etınek te çolı 
gözleri önünde 151 kıymetli bir kuvvet kaynağı olur. 
metre irtifada tra İşte bu seferki seyahatinden de rnuıız: 

· .. ı ·· d b' k vvctı pezın us un e ır zez MPli Şefimiz böyle bir kalb u 
--~,. . ._.-... den bayılıvermiş ı ile ve sevgili milleti hakkında güzel, f~ 

ve baygın bir ha] rab ve emniyet verici intıbalarla avde 

de binbir müşkü. buyunnuşlardır. &-
Ankaradan Erzuruma kendilerini g 

iaUa, fakat sağ ve türüp getiren trenin bütün uğradıftı ":~ 
salim olarak kur- tan bölgelerinde yaşayan binlerce JnSil; 
tarılmış, hastane- dünyanın bu buhranlı günlerinde, snrSla~ 
ye kaldınlmı.ş - maz bir sevgi ve imanla Şeflerinin ctrP" 

fında tek ve çelik bir kütle 1-alind(' to ı.
lanmış olarak istikbale emniyeUe b~kU11ç 
lannı kendi huzurlannda teyid ile k1

"
11 

duymuşlardır. . ~a~ 

nasıl seçiliy or ?. .. Ayni zamanda. muhtcrem İnö.n: sB"' 
. . tandaşlarını endüstri ve madenC!lık {ır~ 

Holivudda san' atkarlar 
Habeş harbinde İtalya, Lchistan har

binde Almanya tecrübe, bılgı, Ye tı•şki

J.Bt kuvveti bakımından hasmile muka
yesc edilerniyecek derecede üstündü, Yll
dınm harbi de ancak bu sayede yr.pıla

En meşhur Fransız muhar:rırlerınden l h alannda seferber halinde görmek ı 
biri olan cMolyer~ eser!erini neşrcttir- satını da bulmuştur. Ve onlarla }lr.sbılı~ 

Meş.1ıur İngiliz alimi Sir Denison meden ve oynatmadan evvel onları aşçı 1 etmek lütfunda bu,unarak. aldığı cc\'~ ı 
Ross'un İngilterenin. Ankara elçiliği kadına okurmuş.. . jlardan Türkü n bu işlerdeki kabili''eurı * müslcşarlığma tayin edildiğini yazmış Holl~wood fi~ & kumpanyalanndan 1 takdir' eylemiştir. ~-ıtc 

Yeni deVTİn bize öğrettiği ikınci mü- tık Dcnison Ross ile birlikte, r1yni za- , . . . çoğu, sınema san atkBn olmak arzusun-ı Onun içindir ki. Milli Sefimiz b.'lc:5C w 

bildi. 

cadele kli, yıldırım harbındon d b·-r..~ B ' Ank Tokyo aa sak~ lılar cemıyetı, son da bulunan lrndın ve erkek üzerinde ka- d ı . d k d' . 'st'kbal"' koc:ın ..... sonra man a lırUdŞl urton wı araya .. 
1 

d 
1 1 

k . . 
1 

av et erın e en ısme ı ı - ttıır 
kaplumba~a harbidir. 

1 
~. h ı..~ ·ım kt d' B' b gun er e atı ay ı ıçtima arını akte - rar vermek hakkını daktiloların:ı bahşey- .. t be . b' eb 'le karc:•lıt 

ge eec~ auı:ı ven e e ır. ın aşı derek, sakal büyütme.nin faydaları ve lemişlerdir. 1rı ~u e ssım ır ç re ı .,. 1 Alman ordusu, Lehistan seferini ina- B rt , 1 Tkt 'f · f hr. b aıuır o~ nılmıyacak bir süratle bitirmış o!an AJ.. u on un e çı 1 e vazı esı, a 1 aş- usull~r: hakkında \"erılen birçok tezie- Bu san'atkar namzedlerin~ çevriltnen G'd. k r k r-tikıerı ",, 
- · katibliktir Kendisi İngiliz ordusunun ı er en ve ge ır en ge,. • ıdı.-~ 

man ordusu üç buçuk ay oluyor ki t.asım . . _ · . ' . . . ri tetk!k etmiştir. Cemiyetin eski ve her film parçası hususl seanslarda dakti- larda yüksek iltifat,arına mazhar ı:ı piı' 
hattının karşısındadır. Nakliyatın: bitir- en ıyı turkçc bılen zabıtl€n~dendır. salfıhiyettsr jüri azac;ı, yeni gelenlerin lolara ve kadın memW'elere gösterilmek- lan vatandaşlann da şu anda :nasıl 1'~ 

. . ah . . . . . Ge~"en hafta Roya•I Central Asıan So - .. - tedı'r Bunlara bı'rer sual varakası da tev- t o,.ı,•dı.J mıştır, t şıdatını bıtırmistir, bazırhkla- . ~ ,. ' . . sakallarım muayene ederek olçmuş ve . ·. . ~evinç, bir gurur ve bir kuvve ı,tit:ıt 
rını bitirmiştir, elinde milyonlarca a~ker, cıety ın ~rneı:~eı.i Asya cem~yetı) d~~~ 90 santim uzunluğundan aşağı olan dı edılmektedir. larını düşündükçe, düm-ad1. en ~; d~Jıll 
hemen hiç dokunulmamış cephane, fen- tor Tevfık Ru~tü Aras şerefıne verdıgı sakalları bcöenmemiş, sahiblcrine da- En fazla rey alan namzed ~san'atkar, insanlarm bizler o1duğumuza lbı 
nin en son icad etti~ si ahın her cins ve zivafette türkçe bir nutuk söylemiş - ha faıla uzatmnlan hususunda lazım payesine erişmektedir. iman ediyorum. 
hesabsız vasıta vardır, fakat kımıldann- tir. Arabcası da kuvvetlidir. gelen tavsiyelerde bulunmuşlardır. Geçenlerde ortaya atılan H.obert Pres- · ı;; ı;; 1 rC, tı/.Jt. 
mıyor, kımıldanmaya cesaret edemiyor, ton adındaki ~nç san'atkar bu suretle .•••.•.•••••.•.•••• ':::.: .• ~~~~~~~ .................. . 
edcbilec~e de benzemiyor, vaziyeti hay- Ingiliz Kralını denı'z H T • k .,d d h h l seçilmiştir. Konvansiyonel treni 
retle gösterene verdi~i cevab basittir: e.sın l t! e set SO ne ,-ri Ellen Drew de böyle intihab olunmuş-

B h bet k · · k t t J t teahh urla gel i . cllri• 
- en ar me ıstemtyorum, e>tme U muyor Sovyet Rusya tayyareleri Finlfmdi • ur. t nı ş 

istiyen varsa hücuma g<.>çmek tlna düşer, Dün sabah Konvansiyonel re 
diyor; diyor, fakat bakikat şu ki, edebile- İnttilt-ere Kralının Fransaya gittiği- yanın payitaht.ı -olan Helsinkinin üze- p·l!a.,osunun başlnda mize üç saat teahhW'la gclıni~tir. rdııstl' 
cek olsaydı çoktan edecekti, !h~rbi biran ni biliyorsunuz. Müthiş ve çok fena bir rine bomba yağdırdığı sırada, Fin ço - ö!t!n bir san' ai kar Dünkü trenle eski Çekoslovak ·~ıerdC11 

1 b kt
. b '·1.. ga fn''htı'va & b' d d'b' na mensub muhtelif rütbeli :zabıhrif111:: 

~e itirece ı, iran evvel huzura ere- hava ile yap1lan bu deniz seyahatinde, cu ... arı ) ı .J n ır U\'Cir ı :ne şe ~ 
· F '-- ~ k h ı b d Ne,·v. orkta, tamnmış Viyanalı musi- müt~kil 22 kişi1ik bir ~rup i de J(·bi 

c tı. alült yapamıyor. yaptığı şey. üç Kralın maiyeti erkanından birçol<la _ sıP,ınara , mu teme ir kaza an ko - rtt>lmi.ştir. Bu mülteciler şehr_ırn zıcri stı 
ay evvel T "rustanda yapmış oldull1unun kic::inaslrırdan Viihelm Grosz, piyano.. "'~ dııo;er 

.lA: 5 · • runrncıya çalışmışlardır. Havadan ya • ~ - bir zaman kaldıktan sonra, "' ıı 
tamamen zıddınn bir kaplumbağa har bi- n m denız tutmuştur. Kral ıse1 Fransa ~ . _ • . sunun başında oostlanna• bir musiki Fransaya ~ideccklcrdir. 1~8ric:tıı 
dir. Bırinci ve ikinci müşahNleleri birleş- hilleri görününeiye kadar kaptan gan şeylenn yagmur degıl de bomba ol ziyafeti çekerken, birden vücudii öne Dünkü Konvnn.siyoncPe :au ınıi~~~!,.. 
tirerek ikisinden tek bir netice ~",.arma- köprüsünde kalmıştır. Kra•l karaya feld duğunu bildikleri halde yaptıkları bu dog·ru kavnuş ve olduğu .'-'erde hay<ıta ve Yuı:roslavvadan 16 uöçm~!} .. ~~··· 
ya çalışalım: ~ M~reş:ıl ünifonnasilc çıkmıştır. hareket muhakkak ki gayrişuuridir. e-özlcr;ni .;rkapamıştır. " · ......... ~ .. T.r.A .. K"\/"f~ 

Yıldınm harbi çok üstün bir kuvvet ~====;:;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~~;;;;;;:;;;;;:;;;;:=;:;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;:;;:::;:;:::;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;:;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;~:=~:;;::;:;;;:;;;;;;;::;:;:;:;;:;::.;;;:::;~ ~ 1 

taratından kalitt-, teşkilat. bilgi, tecrübe ~ 1 S T E R 1 N A N. 1 S T E R 1. N A N M A l ~ BiRlNCiKANU'J _.& ookımlarmdan çok küçük bir devlete = ,o\rsbi -~ Rami n;ne lli5 
karşı yapılabilir. müsavi kuvvetler ara- ısm _.. 
sında yapılacak harb kaplumbağa harbi- BazılarJıı kasıp kavuran spek-ü1byon ıhevesi anlaşılan tanın bilmem hangi köşesinden ge1iyonnuş, yollar kapan- Resmi PDC ~Ce~ ., 

manıfaturacılardan. demircllcrden, inşaat levazımı satanlar- mı§. gelmez olmu§, fiatı da çıktılı:ça çıkmış.. BirıncıUnun 45 

dir, garb cephesinde şimdi yapılmakta o- dan sonra bastonculara da sirayet etmiş olacak ki, bir arka- Ma~azaya ~öyle bir göz gezdirdim, belld on bin tane deg-- 9 
lan harb de budur. Fakat bu şclril müca- ·11=---=-=--ı-.~ 
delenin. kaplumbağa harbinin il:inihaye daştan şu hikfıyey'i dinledik: nek var, belki de daha fazla. 
bu tanda kalaeağını da sanmıyalım. Ge- -Bir bnston alacaktım, tanıdığım mağazaya giWm, be- - Yahu, dedim, bu hesabdan st!Jlin mağazandıı en aşa~ 
çenlerrle eski bir İngiliz kumnndsnının: ğendi~im ma!için benden 5 lira istedi. Halbuki ben ayni eyi eJli bin liralık sermaye var. 

_ Harb dövüşerek kaznnılır, demiş daha birkaç ay evveline gelinceye kadar bir buçuk liraya .Adam yutkundu, galiba hazır cevab de~1di, söyle dedi: 
oıduğunu kaydetmiştik. alıyordum, fiat farkının sebebini sordum, adam masal söy- - Sonra i§ler de kesad, haston kullanan azaldıkça a:ı.a1dı. 

!cmeye koyuldu~ -Desen e ma~aznya kırk yılda bir .alık d~~y~r. onun tiiy-
Taraflnrdan birinin daha ziyade bekle- Gt1ya şu a,ğaç Brezilya ormanların dan, ötekisi ise Hindis- lerini yolmak lbım ...• 

rnekten vazgeçmek lüZ'lllllunu duyduğu 
dakikada bir üçüncü muharebe şeklinin 
zuhur cdivennesi de mümkündür. 

(ST E R 1 NA N, i ST ER t N AN M Al 
Ekrem U§aklıgil 

1 
s. S. D. S. D. 

E. 12 ıı ... S2 i-' 

V. ı 29 9 ~ U 



~arbin sebebi ve mesuliyeti hakkında 
Fransanin sart kitabı 

Sa,., kitabın mukaddemesi "Namus ilzerlne 
Verilen sözler, başliğını tsşımahtadır 

~ar· 
~il'ıy ıs, 21 (A.A.) - Havas njaı:ısı bil- Çekoslovakyanın Almanyadan hiçbir 
~ korkusu olmaması lazım geldiğini, Çekos-

b~k~ nya, harbin sebebi ve mes'uliyeti lovak elçisi Mastny'ye söylemiş ve bu 
~r ında pek yakında bir beyaz kltab hususta namusu üzerine söz vermiştir. 
ttııı ~eceğini uzun zamandanberi ilAn Mastny, elçiliğe avdetle, keyfiyeti hü
~tı ek~ olduğu halde Fransa, yarın bir kumetine bildirmiş, sonra nazırın suva
€oıı0 •tab ne§redecek ve bunu her tarafa resine tekrar gelerek Çekoslovakyanın 
llııye<'~rnek surettıe, dünya efkarı umu- seferberlik yapmıyacağına dair kendisl-

liusıni tenvir edecektir. ne teminat vermiştir. Göring, bunun :ı. 
G~r· sarı kitabın mukaddemesi cNamus zerine, evvelce söylediği sözü tekrarla
~ı;ne Verilen sözler~ başlıAını ta~ımak- mı.ş, yalnız kendi namına df'~il, ayni za
~kted·Mukaddemede, bu sJ)zlerden üçü manda Führer nam.ına söz s(lyledi~ini de 
~a11111 ılınektedir ve her üçü de, Alman- ilave etmiştir. Ertesi ·gün Göring Mnstny
"'a~ . ~VUsturyaya girdiği gün, C('koslo- yi davet ve teminatını tekrar etmi~tir. 
lıı:il'ıı118tık]fıline ve mülki tam~miyetine Ayni gün Von Neurath, Hit1erln keondisi
\-a et et edeceğine dair taahhüdünü ihti- ni, Teşrinievvel 1925 tarihli Alman -

ll ~(!ktedir. Çekoslovak hakem anla~aslle bağlı te-
~rli art 1938 tarihinde Mareşal Göring, IA.kki ettiğini Çekoslovakya mümessiline 

Ilde Yapılan bir kabul resminde beyan etmiştir. 

Alman- Rumen 
ticaret anlaşması 

:tı.~Ukr 
~'illlıa eş, 21 (A.A.) - Hava.s: Almanya -
~ lll nya. iktısadi müzakereleri bu akşam 
'eınJ.eket arasındaki mübadelenin u
~ aıt ~tlarıru tesbit eden bir anlaşma-
~ıle neticelenmiştir. 

-----------------------
Hillerin St!line 

~ lebrjk tc l•rafı 
~. tlın, 21 (AA.) - Hi~er, bugün St:ı
boia~ıdaki telgrafı göndermiştir: 
~~~unuıun altmışıncı yıldön:imü 
~ıil .. eti~e en samimi tebriklerimin 
~tı nu llca ederim. 

~tfıı~esneden istifade ederek şahsi sa
~~tiı'l Ve Almanya ile dostluk münase
~elitı~de bulunan Sovyetler Birliği mil-

d.iı ~ lnes'ud istikbali hususunda t>n 
e lelirnı arzeylerim. 

Gr4f Sp:e l·umandan·nm 
cenazesi 

Almanlar Zigfrid 
hattrn1 uzatıyorlar 

Londra, 21 (A.A.) - Roytcr ajansının 
gayet iyi bir yerden ö~endiğine göre Al

manya, Zigfrid hattını §arka do~ru ve 
şimdiki hattm nihayetinefen Ren nehri 

boyunca uzatmak için icab eden ameli
yata başlamıştır. 

İta'ya Kralı Papayı 
ziyaret etti 

Roma, 21 (Hususi) - İtalya kralı ve 
kra!içesi bugün Vatikanda Papayı res
men ziyaret etmişlerdir. K.ont Ci~o ken
dilerine refakat etmiştir. 

Papanın da, bu ayın 28 inde Roma.ya 
gelerek, kralın ziyaretini iade edece~ 
öğrenilmiştir. 

On sekizinci asırdanberi ilk defadır ki 

Papa, Romaya gidecektir. 

Alman ~ HoiAnda 
tayyarelari çarpıştılar 

~u 'lla~tarafı 1 inci sayfada) (B!lstarnfı 1 inci sayfada) 
~ llland 
~t~il)ı• an Langsdorfun cesedi, askeri HolAnda tayyarelei ve hava dafl top-

lıt1!)cf'e ~.uenos Airesteki Alman me- ları derhal harekete geçerek, Alman tay-
~ ~'lt a gornülmüştür. yarelerine karşı ateş açmış ve bunlart u-
~•tınd::dan Langsdorf, Salı gecesi ,in- zaktaşınağa mecbur etmişlerdir. 

hey evvel, cGraf Spee• nin ?.abi- B3ika bir Alman tayyaresi de Utreht 
'k ettıe b 1 .. .. - t"' h . '"'la uzun oy u goıuşmuş ur. şe n Ozerinde uçmu.ştur. 

~·ittibn~:· ~Graf Spee~ ?'ürettebatının Öğleden sonra ise, tekrar I-irkaç Al-
l ~tıııı ~adıklarını ve J(a7.azede sayıl- man tayyaresi Utrehte gelmişleo:fu. Bu 
~ tııı h~ ~cab ettiğini ileri sürerek, Ar- defa Holanda tayyarelerile Alman hava 
~ttı t(! U:ttıneti tarafından bu mürette- kuvvetleri arasında hakiki bir muharcbe 
t v ıf edilmesini protesto eylemiş- cereyan etmiştir. 
-'lııı.1 Utreht sokaklarında toplanan halk bu 
~ ll deniz başkumandanlığımn çok heyecanlı sabneyi alaka ve endişe ile 

)tl'- ~:.ıı 2 tebliği takib etmiştir. Neticede Alman tayyare-o 
lıt 1 

<A.A.} - D. N. B. AJansı bUdlrl- leri tekrar uzaklaşmışlardır. 
Cır:,ıı ba,ku Diğer taraftan Belçika da Alman tay-
~ s mnndanlıgı tebliğ ediyor: , . . . 
\ı~ tlııt llet kumandanı Hans Langsdort yare ermin zıyaretıni kabul etmiştir. 

lı 3o ·~ ıtyaındnn sonra yaşamak Isteme. Maahaza, Belçika1ılar da derhal faaliyete 
~, lııııhn~eye Yakın blr zamandanberi men geçerek, hava dafi topları ve c1vcı tayya
IQ ''cıııt u~u askeri heyetin, eski an'anesL rcleri vasıtasile mütearrızları tardetmiş-
~8r l..ant,ıı kalarak, bu kararı vermiş - Ierdir. 
~ ~h~batıdorr kendisine mevdu bulunan Belçika hükllm t' bu hAd• d rl 1 
~~~~ ~lre 1 enıntyet altına koyduktan son . e 1

' a ıse en o a-
~~ a):1be~~ etmış oldu~u kanaatlle, gemi. yı Berlın nezdinde şiddetli bir protestoda 
~~ ta.,,

1
bne ıştırak etmı,ur. Bahrlye, bu bulunmuştur. 

~t t'lttorr eder ve hürmeUe kar,ılar. Alman tayyareleri bugün Alsas ve T.o
b.'ll '0~ht~r~~r asker ve bir kahraman sı. ren üzerinde de geniş mikyasta keşif u
"tt.~ htıye.sı Alman mmetının ve Al - çuşlan yapm~lardır. 
~~ l!t, nın emellerini tahakkuk et • 

~r S Alman tayyarelerinin taarruzları 

~ ~lee kuınandanının intihardan Londra 21 (A.A.) -Son üç gün zar-
~ 11<1ta ~\'\'tl söylediği sözler fında Alman tayyarelerl, ikisi bi taraf, 
~a.ııru; <A.A.l - Ora.f Spee tarafın • yalmz üçü hnrb gemisi olma•k üzere 35 
~ı·11ııl1atıt ~ İngtUz gemllerinden blr1n1n gemiye taarruz etmişlerdir. 
ı;~· terrııa~haşı Dove, kumandan Lanııa- Bir sahil muhafaza gemisile 6 ba • 
~ll) a~at1 nı Montevideo'dan dışarı çı - 1 k · ı b 1m 
;~~ eaue~· çıknrdıAı takdirde gemının 1 çı gemıs atm ı.ştır. 
~ ltıııhar ~ı muhakkak oldu~unu La İngiltere üzerinde 
~~~1aıı~:~ınden sonra kendlsln~ sOy- Londra 21 (A.A.) - İngilterenin 
~·~t~~:rtr ~rn~~~\1 ~tmtştlr. ~ark kısmı üzerinde hüviyeti meçhul 

SON POSTA 

• 

lsveçte harb 
hazırlıkları 

Mecburi hizmet hakkındaki 
kanun kabul edildi 

Stokho~m 21 - Meb'usruı m<'clisi, mec
buri hizmetin kabulüne dair olan h ükü
met teklifini kabul etmiştir. Bu kanunda, 
vatandaşların muayyen bir dereceye ka
dar bazı işleri ifa mecburiyetini hissettik
leri zikredilmcktedir. 

Bundan başka, parlemento. kabul etti
ği diğer bir kanun projesi tiP., harb veya 
har b tehlikesi vukuunda, sa botajcılara 
ve casuslara karşı alınması i ca b eden ted
birleri ittihaz hususunda hükumete salA. -
hiyet vermiştir. Hükümet, telefon müka
Jematile mektubJara sansür vazetmeğe 

ve bunları zapt ve müsadP.re eylemeğe 

de salahiyettardır. 

İçinde 900 kişi 
bulunan bir Alman 

vapuru hattı 

Alman tayyaraleri 
bir Estonya 

vapurunu batırcılar 
Oslo, 21 (A.A.) - Kopanikten bi!di

riliyor: 
İsveç bandıralı Rotaland vapuru, Es

tonyanın Uko vapuruna mensub müret
tebatla birlikte buraya gelmiştir. likonun 
kaptanı vapurun Şimaldenizinde Norveç 
sahillerinden 80 mil mesafede bir Alman 

Sayfa ) 

e japonyayı kazanmak için 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Amerikanın Japonyaya harb m91-
ezınesi satmıyacağı'la dair dün 

kısa bir telgraf haberi geldi. Mahiyeti ka
dar menşei de meçhul olan bu kısa habe
rin binbir gün vak'ası arasında gözden 

tayyaresi tarafından batırılnığını bıldir- kaçınası çok mümkündür. Fakat ifade Pt-
miştir. tiği büyük ehemmiyet kabili inkAr de--

Tayyare, beş bomba atmış ve tahlisiye ğildir. 
sandallanna atlamakta olan mürettebat Malum olduğu üzere Japonyanın Çin-
.. . . .. . de takib ettiği siyaset netice:>i olarak A-
uzcrıne mıtralyoz_ at~ı. açmıştır: Bu su- merika hükumeti, bu devletle arasında 
retle yaralanan bır kışı Koparvık hasta- mevcud olan ticaret muahedesini birkaç 
nesine nakledilmiştir. ay evvel feshetti. Fakat iki taraf arasın-

Sovyet - Rumen 
hududu açıldı 

daki ticari münasebetleri altüst etme
mek için de. muahedenin intiha tarihine 
kadar bir modüs vivendi esası kabul ettL 
Bununla Japonyayı ikaz etmek ve bu
günkü hath mareketi devam edecek olur
sa 940 yılı İkincikanununun yirmisinde 
sona erecek olan muahedeyf tecdid etmi-

Bükreş, 21 (A.A.) - Sovyetler tarafın- yecejtini bildirdi. Bu hareket, iktısadt ol
dan işgal edilen Romanya ile Polonya a- m~ktan zivad.e . siy~ i~i ve ik~ devletin 
rasındaki hudud Sovyetler Bırliğinin munaseb~_tı;rını iy!lestız:nek şoyle dur-

. ' . . . sun büsbutUn gerg1nl~tırdi. 
Pqlonya Galıçyasını ılhakındanberı ılk Şurasını iUra! etmek !azımdır ki Sov-
defa olarak dün açılrruştır. Romanya ile yet Rusyaya karşı Japonyanın Mançuko
Sovyet Rusya arasında işiiyen ilk mar- da ayak direyebilmesi Amerikadan te-
şandiz trenleri hududu geçmiştir. darik ettijti malzeme sayesinde mümkün 

olmuştur. Bu harb henüz hitama t>rmeml.l 
oldu~ .için Japonyanın bu yardıma ih· 

Maarif Vekilinin tiyacı berdevamdır. 
Kopenhag. 21 (A.A.) _ Letonya Al Bundan başka Jnponyamn iktısadt va-- M 1 t ll h•t b • ziyeti de gene bu yüzden iyi olmaktan manlarını, Almanyaya nakletmekte olon a a ya 1 ara 1 a 8SI uzaktır. Bunun sebebi. Japonyaya takas 

Alınan bandıralı Gnelılenau vapurunun yolile mal gönderen Almanyanın. son İn-
2 Kanunuevvelde içindekilerle birlıkte Malatya, 21 (AA.) - Şehrimizde bu- ~liz - Fransız abluka tedbirlerlle buna 
battığı anlaşılmıştır. lunan Maarü Vekili Hasan Ali Yücel fe- ımkAn bulamaması, ayrıca Japonyanın 

İ · d . . . . . . . Avustralya ve Kanadadan ılk madde te--
çı~ _e ezcümle ıı cephesı azasından 1 refıne Beledıye tarafından venlen zıya- darik edememesidir. Bu se~ble de Ame-

900 kışı bulunan bu vapurun bir mayne fette Belediye Reisi Maari! Vekili.mize rikaya ihtiyacı vardır. Amerıkanın Ja
çarptığı bildirilmektedir. choş geldiniz» demfi ve Malatyanın kül- panyaya fa1.la sempatik bir gözle bakma

Balkanlar 
hakkında 

bir sual 
Paris, 21 - Oeuvre gazetesinde Gene

vieve Taboui$, Hitlerin bugünkü harbde 
tatbik edilen diplomatik ve askeri usul
lerin artık devam ederniyecf'gıni söyledi
ğini kaydediyor. 

Oeuvre gazetesi, bizzat Balkanların bu 
tehdidierden uzak kalıp kalamıyacakları 
sualini irad etmektedir. 

tür sahasında mazhar olduğu wrakkt ve maruna ve Çindeki siyasetine raitroen mü
inkişafın yalnız cümhuriyet devrine aid teharnmil ve sabur davranması, bu mem-

. teketin ticarete olan ihtiraskAr ba~1ılılb-
olduğunu tebarüz ettirerek Malatya hal- dır. Buna mukabil ~imdiye kadar Sovyet 
kının Milli Şefe olan ebedt ballılık ve Rusya ile iyi münas~bet bP-slemest de, 
hürmetlerinin ibiağını rica etmiştir. Çine karşı takib etti~ sahabetkA.r siya-

. . . . setendir. Vakta ki Sovyet Rusva !lvase-
Maarıf Vekili verdığı cevabda, okuya- tinde !'K>n malörn değisikHk hA.sıl olmu~ 

rak ve okutarak hiz:metlerinde bulundu- tur: Amerikalılar, Rusvava karşı .Taoon
~ maarif işlerine Vekil olarak ta hizmet vavı takviye etmek lüzumunu hls~der 
etmekten zevk duyduğunu söylemiş ve ~ibi gö~nmüslerdir. Maamafth bu bahfa 
gönlünde bütün memleket parçaları için te Arnenka efkAn umumfvesl lkfve avrıl-

m1şa benzer. Bir kısmı. Jat)onya ile tlca
taşıdığı sevgi ve muhabbetin Malatya i- ret muahedesfni derhal ta~eleyip bunun 

Excelsior gazetesi, Balkan 
bahsinde diyor ki: 

çin de ayni olduğunu ve bu arada -mıri tnaddt semerelerinden de hal ı~tlfadeve 
altında çalışmaktan daima şeref duydu- kovulmak. di~eri ise. bütün muallA.k me
ğu Milli Şefe alıikası nokta! nnzarından SP1elert halletmek icin bu fırsatı bfr koz 

mesel~i Malatyaya karşı husust bir sevgi tac:ıdı- gib.i kullanmak ve Janonyayı makul ve 
.. . ~ se>lım bfr yola ııetfrmek. 

Romanya, Rusya tarafından Besarab
ya meselesinin mevzuubahs edilmesini, 
Almanyanın iyi karşılamıyacaf:ı zannın
da idi. Halbuki, Almanya, Sovyet faar
ruzu halinde, Romanyanın, Almanyadan 
yardım beklernemesi icab ettiğini anlat
mıştır. A manlar, kendi kuvvetleLini, 
kendilerine saklıyorlar. ESasen Rumenter 
bunu müdriktirler ve Alman - Rumen 
ticaret muahedesinin ıürüncemede kal
ması, herhalde bu yüzdendir. 

Sthhat Vekilinin 
Marsinde telkikieri 

Mersin. 21 (A.A.) - Sıhhat ve İçtimal 
Muavenet Vekili HulCısi Alatşa, bugiin 
11.45 te şehrimize varmıştır. 

Yeniecd e vali ve sıhhat müdürü tara
fından karşılanan Vekil, h:ikiımet kona
ğında bir müddet istirahatten sonra yan
larında vali ve sıhhiye müdürii olduğu 

halde 1belediyeyi, C. H. Partisini, Halkc
vini, askeri alay garnizonunu ve mem
leket hastenesini ziyaret ve tetkikatta 
bulunmuştur. 

Akşam şereflerine verilen ziyafette 
bulunan Vekil, geceyi hususi vagonunda 
geçirmiştir. 

-----------------
Pariste 48 
Komünist 
Tevkif edildl 
Paris, 21 (Hususi) - Polis memurları 

bugün Paris civarında gizli bir matbaa 
işietmekte olan 48 komünisti tevkif et
mişlerdir. 

Bunlar, memnu propaganda beyanna
meleri basarak gizlice halk arasında da
ğıtıyorlardı. 

ğını so:~e~~ ve Malat~anın mnarif yo- Amerikan siyasetinin kat•t ırurette ta-
lundakı ıhtıyaçlarının elınde mevcud im- vazzuh etmesine intizaren Japonyanın 
kanların en geniş,erile tatmine çalışaca- sirndilik noktal nazarını acılta vurmak 
ğını ve Malatya halkının Millt Şefe ba~- istemedi~!. bu hu$usta fazla kettım dnv~ 
1ılık ve hürmet hic;lerini mukaddes bir rnnma~ndan anlaşılıvor. avni zamanda 

ı ak d ğ . . . . . Sovvet Rusva kozunu da cldPn bırakmnk 
emanet o ar arze ece ını hildırmıştir. ist d'~ · 1 1 1 J '-e.mP ı~· an ası ıvor. van aponya ıııın-

Maarif Vekili dün sabah lisede dcrsle- ı; taraftan fazla taviz kopanrsa o tarafa 
re girerek tedri~atı takib ve t:ılebe ile mevledecektir. 
ders'er ve serbest mevzular üzerinde ko- Fakat Amerikanın Jm:mnyavA kııro;ı 

veni bir hattı harPket takib t dect>ltinf bil
diren son haber İngiltere !!f" müvarl ola
rak Amerikanın Jaoonva ile :ınlaşmııvı 
iı::Hhrlaf t>den '!ıattı hareketinde hlr d~>m
c:iklik Msıl oldu~·unu mu kavdedivor? 
Y<ıkcı::t. Janorıva yola P"Plmedllti takdir~e 
kl'ndic:Ini bı>kliven ~lrıh~>tP bir ic:ar"'t o1-
mak Ü7PrP ortavıı atılmıs hfr i.c;kPndfl va
lanı mıdır? 'H"r tkt ihtimal d,.. nkla vakın 

nuşma1ar yapmışlardır. Vekil, müteakı
ben ilk okullarla trahom mekteoini, bez 
ve tütün fabrikalarını ziyaret etmiştir. 

Maarif Vekilimiz trahomlu talebeye a
ld mekteble bilhassa meşgul olarak tra
hom mücadelesinde elde Pelilen netice-
lerden dolayı memnuniyetlerini izhar 
buvurmuşlardır. fDt>vamı 8 inci saufadn) ............................................................................................................................... 

Sabahtan Sabaha 

Tr ük cevheri 
Cümhur Reisi Yevuz İsmet İnönü Erzurum seyahııtlnden dönerken Divrik cl. 

varında, yedi yüz el i metre yüksek da)!Jarıta Işlenen demir madeni ce"f'her1eri • 
ni de gözden geçirdi. Bu ham cevhe.r KaTabük demir fabrikasında işlenmektetllr 

Kocaeli mıntakasında da bundan daha ıeııgin bir demir cevheri bulundutunu ba. 
ber aldık. 1\faden tetkik n arama Rnstltusü faaliyettedir. 

Ergani bakır madenierini modern vas•tnfarla işletmeh ba~ladııımızdanberl bu 
cnher servet haline ge4.mlştir. Bulgar dağı madeni için de ayni teslsatın yapıldı&• 
malümdur. Krom, bakır ve demir ribi Anadolunun muhtelif mıntakalarında i!f • 
lenen bu ocaklar gibi bu ntanın ainetııin~e d3ha nice cevherler bulunduluna tup. 
he yoktur. Asırlarca medeniyet dünyaemın ihtirasını üzerinde toplayan Küçu
A!lya muhakkak ki arzm ıı:enrin parçalarından biridir. Hele eski imparatorluk bu· 
dud.an belki bütün bir hadne idi. Şu kadarıni söylemek lazını ki bu«'ün dünya 
n1n belli ba~h üç büyük petrol membaını tarih o hududların içine almıştı: 

- Romanya, 1\lusul, Bakou. 
imparatorluk denmin on yıllarında 1'\fusnl badiyelerinde :Ytr yer f~kıran pet. 

roJ.eri kokusundan halk lz'aç oluyor diye ;\lusul belediy~i para ile arnele tutup 
üzeılerine toprak attırdıtı ,henÜ'I hatırlardadir. 

Saraylarının balvet ilemlerinde bebitnl zevklere dalıp elderken kendilerini yer 
yüzünde Al ah ın göleesi olarak görenler yedi :ısır milleti istismar ettikleri hald• 
yedi dakika olsun bu topraklarda yaşayanlarm varlıtı üe me gul olmadıklan 

Jçln her köşeden fışkıran bu cevheıteri gormedik.eri ıibi Türk milletinin ru -

t:~ ıın, \.._ . •Ne gemlml, ne de 1 ·· .. 1 .. tü İ ·ı· 
l.tıııı ~Yhuda yere feda etmı e. tayyare er goru muş r. ngı ız tayya-
CI~n ~~Ib olmıyan blr tek İnglll~n releri yükselm~se de ne harb olmuş, Türk _ fsveç ticari 

ttı'~• ·ıı 6~ vı~~nnen mes'ul de~lllm. ne de tehlike işareti verilm~tir. 

bundakl asıl büyük asaJet cevherini de göremediler. Asıl bu ('evherdir ki Türk 
milletine mukadder olan mes'ud ıünleri ldrak ettirdi. f:Şsiz Atatiirkfin o dl'rin ve 
keskin görüşü önce bu hın:lneyi, bu aııalet ce.berini keşfettl. Artık t.ılsım çözili • 

müştü. Yarlı~ma hakim olan asil Türk mt ıett kalkınınanın ve yaşamanın esrarını 
kavramıştır. Bu topraklarda ziyan odllcl·ek cevher dc~il zerre yo"ktur. Ferdieri 
gibi madcnleri, ormanları n aziz topraklara lle baştanbaşa bir hazine olan Tür • 
kiye tam manasUe kortulmuştur. Bu kara kı' mevsiminde doğu ellerinin yedi yu? 
elli metre yüksekZerindeki demir madenierine kadar giden Cümhur Reisi de lıu 
hareketi Uo anlatml§tır ki Türk.Q'edo ber §CJ bir kıymettir. 

h. 1 ıı, ~ton gun ınühlct F .. · d mÜnasebatı .,. tıı 21 CA A ransa uzenn e 
~~So ı>~~ıı Coı,.,!nb.) - Amerlk~ l!J nezıı.. Paris 21 (A.A.) - Dün gece Fran- Stokholm, 21 (Hususi) - Tu"rkı"ye ı'le 
~ • ı l'll~a us vapurıı mürettebatı- . . 

''llar r rıııı: vermL,tır. Bu mühlet 1_ san m batı kısmında hava tehhkesı işa- lsveç arasındaki ticari münasebatı geniş-
Ilan hZ"'Dıolkan olmıyan btr vaourla reti verilmiş va tehlike ha'll bir sa~t !etmek üzere, yakında Stokhalmda mü-

reket edecekl di .. .. tü er r. surmuş r. zakerelere b31lanılacak:tır. 



.. 
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4 Sayfa SON POSTA 

( Şehir llaberler· ) 
Belediye kömnr· de oları açtı Trenlerin 

hareket şekli 
değişti 

Sahte karlıktan suçlu bir arnbat 
katibi mubakeme edildi Depolarda halka peraker~de ve 

kiJmür satışiarz yapılacak 
ucuz 

Devlet Demiryolları İdaresi trenlerin 
hareket şekli hakkında yeni bir karar 
vermiştir. Şimdiye kadar trenler, evveln 
hareket memurunun bir düdüğünü mü
teakıb üç çan darbesi vurulmak, ayrıca 

Hadisenin aydınlatılması için ehli vukuf heyetine 
tetkikat yaptınimasına k~rar verildi 

da şeftren tarafından bir boru öttürülrnek 1 inci Ağırceza mahkemesi, dün bir Yapılan tahkikat sonunda yazı~srı~! 
suretile uzun merasirni müteakıb hareket saht kA lık h~...J· . . d bak 

1 
p· 

11
. Es k h c pır 

e ar i:f\lısesının uruşmasına - ça ~an ınyate ı, to ve a ve • ... ffl 
etttt~ğ~lmekklte i~i. DAemiryollarıml-.·~ı dka~ul mıştır. isimlerinde üç kişi mühür sölonek stı~,-.. -
e ı ı şe~ e g. o.re, vrup_a me e.rcc en~- Suçlu Malatya arnbarı katibi Niyazi 1 d' 
d Id - b k ı b tah buk ~ dan adliyeye verilmiş er ır. ı.J\t' 

e 
0 

ugu .gı ı, a ın ır ta çu ıı- hakkındaki iddiaya nazaran, h~disenin Bu davaya Asliye 7 inci ~eza nıııı• 
zerine geçıri1m~ bir tarafı kırmın. bir . . . .. 

fı .1 . . • ,.. h h rnahıyctı şudur: mesınde dün bakılrnıştır. . •etı 
tara yeşı ışaretlı rnadenı h.:v a, are- T h f ' b b r şeylerden Dü' kü' 

1 
d d' 

1 
b c~nıd 

k t fınd k' . .. t u a ıye ve una enze n ce se e ın enen azı li" Jı:l' 
.elmmkemuru ·ıtarta ank~ad ındısteh gloshe- mürckkeb 72 par~a eşya, Malatya ya gön- Pinyatelli ile kahvcci Luka ar.:ısınd:t d:l' 

rı c sureti e ren va tın e cr a a- . - d h 1 şt ı . ıeri 
derılmek uzere ambar a azır anmı ır. kanın ortalık tcmızlerken defter w 

r~et edecektir. Bu suretı; çan çalmarak Kfitib Niyazi teslimat cetvelinde eşyanın şürdüğüne ve bu sırada mijhrün 1~"pw 
bir takım koşma1arın, telaşların ve tren- kilosunu gösteren 6839 rakamını 5839 ğ d . b' k h'd 0ıcııl:' 

· .. .. ' una aır ır onuşrnaya şa ı 
lere atlamalar dalayısıle kazaların onu ı ~kline soır.......·~tur. Bu tahrifat sayesin- .. ı · ı d' • 
al k v-- ~·~ • • • • nnı soy emış er ır. ~ ınaca tır. de 1000 kilonun nakıl bedelını, z.ımme· Muhakeme, bazı tetkikat icrası •.:f! ' 

Yeni işaret levhaları tamamile hazır- tine geçirmiştir. hid celbi için, talik edilmiştir. ·nt 
lanmıştır, yeni şeklin tatbikine cnümüz- Suçlu Niyazi. Ağırcezada yapılan sor- B" b hk mesı 
deki ay başından itibaren başlanacaJ..-tır. gusu sırasında hakkındaki iddiayı red- Ir mat aacı ceza ma 8 

Fatihte açılan kömür depoBUnda son hazırlık'lar yapılırken a· d • • detmiş ve demiştir ki: V8rildi ~· 
Bel...:!iye ve Belediye kooperatifinin k:un tonu 25 lira, kilosu v;;z para, ..:ı;J:oer If genç u·· metresini -Bu, bir kalem hatasından, bir hesab eh' de dll ~ J - ~ Alman ajansı tarafından ~ ır . jd$' kaza'arda açaca~ı perakende satış şube- şubelerde Karabük kok::unun tonu 27,5 

1 
d yanl~ından ibarettir. Yoksa, tahrifat tılan broşürün Türkişepost gazetesi b'' 

lerinin yerleri tesbit edilmiş, dünden iti- lira, kilosu iki ku~ otuz para, sömiko- yar~. ~ . 1 yapmı.~ değilim. Böyle bir suçla alakam nda 
baren buralara kömür nakline başlan- kun tonu 22.5 lira, kilosu iki kuruş on pa- ıı.· l yoktur. resindeki eski Üniversul mathaası 
mıştır. raya satıJaca.ktır. Be.şiktaşta Köyiçinde Mumcuba:{ktıl so- Dünkü celsede müddeiumumi 'Obeyt, sıldığı tesbit edilmişti. )1li!l• 

Beledi:renin açtığı ş.~beler Kadıköyün- Belediye kooperatifinin açtığı şubeler- kağında 5 nurnarada oturan ve gene hadisenin aydınlanması için eblivukuf Usul hilafına olarak, mücldeıı:~ı~er!l• 
de hal bınasında. Üsküdarda Toptaşmda, d tışl t t dır B 1 Kad k.. .. Köyiçinde meyhaneci İsmailin yanında d bul ğe basılan broşürden iki aded gr 

11 
ıs· 

Fatihte cami knrşı.sında., BeyoRbnda kay- e ~ ar . op an · un ar ı 0~~- çırnklık yapan Abbas adında bir genç, o tetkikatı yapılması talebin e unmuş· mediği ve broşürün altına matb:':.a~ı :nııı· 
makamlığın altındaki dükkinda, Eminö- d: ıskele cıvarında, Fındıklı.da carı:u o- civarda oturan Veeibe isminde bir kadın- tur. mi konmadıg~ı için, matbaa müduru ·Ali· 
nünde Kadirga caddesinde, B~iktaşta nunde, Unkapanında ve Yenıkapıda ıske- ı la üç senedir beraber yaşamaktadrr: bu Mahkeme, bu talebi kabul edE>rek, bir ·ıırıı;ı ... 
karakol civannda bulunmakt:ıd.ır. le civarındaki dükkAnlarda satı1acaktır. arada bir de çocukları olmuştur. Birkaç l ehlihibre tayinine karar vermiş ve duruş- zaffer hakkında adli takibata geçı 

7 
,.e 

Buralardaki satışlar perakendedir. Ka- Kadıköyündeki satışlarda Karabüldin gün evvel, Abbasla Veeibe kav,ı:ta e~- 1 b ka bir güne bıra~tır. Muzaffer matbuat kanununun edıl• 
ra bük kokunun tonu Kadıköyündeki şube tonu . 28,75 kuruş, sömikokun tonu 23,50 le: ve Abbas evini terkederek, çıkıp git- lmayı aş d ft l . U h U U 8 inci maddelerine göre muhake~~e ve-
de toı1u ao ura kPosu üç k~, sömiko- kunıştur. miştir. MühUrlenen e er erın m r n mek üzere, Asliye ceza mahkenıesı 

• Dün Abbas, eve ge'erek dargın bulun- . h k d"\d"' 
E "" ı • t •ı duğu Veeibeden çocuğunun kendisine Sökenlar ffiU a erne 8 l h9r rilmiştir. (llllr me e am ır omo vcrilı:n~su;u istemiştir. Kadın Abı:ısın bu 1 Bir müddet evvel Galatada Zarifiye Tebligat dairasinden ms 

k C. • talebını .şıddetle reddederek çocugu ken- d d b' komisyoncuya aid yazıbnnede k lmıyacak ya,p1 1 &Ca .&aCJ3ıS1 disine veremiyeceğini söylemiştir. Bu a .. ı~ a ır 
1 
ğ Id~ da'r bir ih- ÇI ari J11e-

- . yüzden aralannda tekrar çıkan bir kav- dQvız kaçakçı ı ı yapı 1 ıı:a ı Adli tebügatın posta idarcsıne geÇ50ıı' Un fiatlarındaki yükselme dalayısile Cağalo~~nd~ oturan mutekaıd Gen.~ ga sırasında Abbas bıçağını çekerek mct- bar vukubulmuş ve gümruk muhafaza klaf 
~ı::mcılann ekmek_ fiatlarını~ art~rı.lması r~l Şevket!n .eşı .. 50 yaşlannd:'l Fatma Mu- resinin üstüne atılmış ve katiının vücu- memumları yazıhanede arama yapmı~- si münasebetile yapılan hazırlı 
ıçın Bcledıyeye n;ıuracaat ettiklerını yaz- nıre, evve kı gun Çembcrlıtaşta tram- dünün muhtelif yerlerine sap,amağa baş- ermek üzeredir. 

1 8
dti· 

m~tık. . vaydan inerken Beyazıd bti:kametinden lamıştır. larBduır.arama neticesinde dört c:iefter, kur- Ayın birinden itibaren 1stanb~·ıece!C' Fınn~ıların 9,75 Iruı:;tş olan ekmek fı- gelen ve iQför Nurinin idaresindeki oto- Vecihenin feryadı üzerine yetişen za- yesinde de tebligat dairesi la~e 1' 
atlannın 10 para zam ı.e 10 kur!lş_a çıka- mobilin çarpmasile dır surette yaratan- bıta memur1arı, Abbası ~nçağile beraber şun mühürle mühürlenmiştir. Fakat, ~i- . dt'!l 
r~!t"ası ~ususunda. yaptı~ları .. :n:ıuracaat mıştır. yakalamışlardır. Yarası çok ağır olan ı~- lAhare memurlar tekrar yazıhaneye gıt- tır. -b şjrlcrifl ıc' 
dun v:ııı.y~e Belediye Reıcn Lu.tfi Kır~a- Yaralı kadın bir müddet sonra kaldı- dın tedavi edilmek üzere Beyoğlu hasta- tikleri zaman mühürlerin sökülmüş ve Tebligat memur ve mu n~ bllf 
rEnıncüreı.siı?ınddet ttokip'lkananl Beledıyc Dt· aındıi rıldıjtı Haseki hastanesinde vefat etmiş- nesine ka dırılmıştır. defterlerin açılmı~ oldu~unu görmüşler- kimsenin açıkta bırakılmıyaca~rnişti!· 

menın e e o unmuş, ne ıce e tir: · dairelere yerleştirileceği ö~enı 
~*fiaUanna~mdilikbirz~~P~ · - - T1rkiye1eki ~lmanların ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rnasına sebeb olmadığı anlaşılarak, !ırın- Kazayı muteakıb ~açan .şofor yakalan- .a ı:ı: 

cıı.arın dileği reddedilmiştir mış ve hakkıncıa ta.kıbata başlanmıştır. A'm"nyaya yol1adıkları D,-niz işleri: Toplantılar: 

MiJte'errih • Selılr Iş.' eri: yı'b"Şl hediyeleri 
1 

.. - k dü tü Yapak İhracat Birliğinde e ııt· 
___ .:..1_ ' ___ • • .. • • Her tarafta ~başı bazır1ı~lan. b~l~- Bir talyan moto~.. a~aya .. f .. Tiftt~ ve Yapa~ı İhracat Blrll~l id8~0rs~· 

Spor eğitmen· kursunda T aksılerle otobualer gıbı mıştır. Maamafih Avrupadaki harb yu- 1talyan bandıralı büyuk bır motor ~~n yeti d \in İstanbul Ticaret ve zabite 
nakliyat yapıb,cak zünden bu hazırlık'aynn geçen senekıler, Marmara denizinde Marmarcık mevkıın- smda blr toplantı yapmıştır. 0~11ııl~ 

im!ihanlara bı:~lanrldı . . . .. . . kadar parlak olmadıgı anl~ılr:ıak~adır .. ı efe karaya dfuşerek oturmuştur. .. Bu toplantıda yapağı stoklarının lııırıll1 
Ba~ekalet Beden Terbiycsi Genel Di- Ca~delerdekı ızdiham~ onlemek ı_çm 1 Hazırilklar meyanında Turkıyedekı ı İtalyan konsolosluğu vasıtasile. moto- ğı ve fabrikaların da mübayaa §llr ış, ııı' 

rektörlüğünün Yaniköyündeki (Spor e- Beledıye _tarafı~d~ tet.kık~t yapılmakta- Almanlar da Almanyada bul~nan .akra- rün kurtarılması hususunda ~eı~u. Kur- düşük bulunduğu mevzuubahs edUın geldi' 
~tmen kursu) nun birinci devre faalıye- dır. Otob-..ısler g.ıbı taksılerın de muavyen balanna, aile ve dostlanna gonderılmek tarma şirketine müracaat ~~ılmıştır. vazfvet tar§ı.sında ne yapılmak ıtızıııl ._.ıı 
ti bitmiş. imtihanlara başlanmı~tır. tm- bekleme yer'erınden 5, 10 :ııruşl ad~m üzere Türkiye mamulatı yiyecek ve içe- • Bugün bir tahlisiye gemısı, vak'a ma- tı görüşülmüştür. t .;eJY. 
tilianlar muvaffakiyetli neticeler ver- taşımalarm ı~ doğru olup o.mıyacağı ın- • cek tedarik etmekle meşgul olmaktadır-ı halline hareket edecektir. Bu görüşmeler netleesinde Ticıı.r:ırıe ~ 
mektedir. İmtihanlarm neticesi biritaç celenmektedır. lar. B' M va uru karaya oturdu Ankaraya gitmeden vaziyetın kend ~ 
güne kadar alınacak, ayın 30 unda mera- Eminönünde yıkılacak binalar Harb halinde bulunan Almanyada Y~- ır acar P !atılmasına karar verilmiştir .............. ,.. 
simle mezun olan gençlerin diplomalnrı t b't d'ld' yect>k ve içecek maddelerile beraber bı- Dün Sokoni Vakum kumpanyasından ·······················-················· ·nin 
verilecektir. Bu törende Beden Terbiyesi . _ .. es 

1 
e 

1 1 
_ Iümum eşya vesika ile daJ!ıtı1maktadır. ihrakiye alarak limanımızdan hareket e- • Sayın mckteb mndorıerı 

Genel Direktörü General Ce-'llif Taner de Emmonu mcydan_ının açılması muna- ı Böyle günlerde en kıymetli h~ıvenln yi- den Macar bandıralı İntirak acentasın.a lUi.fen dikkat nazarıarınn 1/ 
hazır bulunmak üzere şebrimize ~elecek- sebetile yıkılacak b~ların tamamı. tes- yecek olduğunu d~en Ttirki:vednki mensub Donna vapuru. dalagaların tesı- FE RA H AzA 1\ 
tir. Mezunlar kayak sporu tatbikatı yap- bit edilmiştir. Şimdikı bahkh~ne bma~ı Almanlar, pazarlardan üzüm, incir. fın- ·ı sahile düşmüş Sokani Vakum kum- • 
mak üzere ayın 3 ünde Uludağa gidecek- ile Emlak Bankasının bulun~ugu ada ~n- 1 dık ve emsa'i yemişlerimizi satın aldık- rı e sının depola~ önünde karaya otur- s· 1 d' ,o· 

milen yıkılacak, meydana ılhak edıle- ları gibi uzun mücfdet mukavemeti bulu- panya ~ . ıneııın nrın rsııtn ~ li 
lerdir. cektir: Yalnız bu adada banka binasının nan sucu k ve emsa1i gibi gıda maddeleri m~tur. r kendi vesaitile kurtul m$ ~- lı~~~e~~mekJe olan \d~ bil reJll{" 

lkhsad Müdürlüğünde bir toplantı yıkı,maması kararlaşmıştır. mübayaasında ibulunmayı da ihmal et- 1 ap~se de muvaffak olamaın.şı, bunun re ı ışar evrıne n RSLA" 
yapıldı ~hirde beş atad yapılacak mE'mektedirler. . . . d:e Tahlisiye DirektöriüJtüne müra- VATAN KURTARAN ~ ıiti• 

Dün İstanbul Mıntaka İktısad MUdür- Beledi e Dolmabahçe stadından başka Almanlar, ~a~ın aldıkl.arı bu gıbı yıye- caat etmiştir. Ta!'ihi filmini görmek i~ıı~ ~88tl~ lü.ğünde, Mıntakn İktısad Müdürü Haıtı- L • c! k rbostan Eyüb ve Ayasofya- cek mnddelerın_ı ambalaJ yap~~~la, san- lo~ek toplu taleleberin ıstırıı .
8

rJ6 
kun ba.şkanlıRında bütün sanayicHPrio iş- d:"faa,bir~r ustad yapacaktır. dık' ara yerlestırmekle m{!ş~u durler. Galatasaraylllari davet rini ttıının ve toplu olnrtı_k ) 
tirakilc mühim bir toplantı yapılmıştır. . . • k l rinın lıazırlarımrısı ıçin errı' 

Bu toplantıda İktısad Müdürlüğünün Arşıv daıresı yıkılaca Bir oenc ni~::ın 145101 Galatasaraylılar Yurdundan: Yurdu- AZAK sinema FERAH sir9 
vakf olan susllerine sangvfciler cevab Sultanahmedde yapılacak Belediye sa- tehlikeli SUr tte ya raladi muz, muhtelif senelerin pilav toplantıla- Tel: 2e54..: - Tel: 2.~8 e'i ~ 
vermişler, .harb dolayısil e bu san'at şub:- rayının in&aSı esnasında Arşiv dairesinin rına ve Galatasaray ile alAkah vak'alara numaralara lütfen evvelden bildirk ısıt•le~ 
sinin geçirdi~ buhram izah etmişlerdır. işgal etti~i bina da yıkllacaktır. Arşiv bi- Kasımpaşad'a oturan ve Fmdıklı tütün müracaat edilmeıbn gönderilcce~ iilc r• 

Sanayı· cı1erin mütaleaları not edilmiş- na sı Cevn· k alfa tarafından yapıldığı i- deposunda ça 1ışan Ayşe adında bir ~enç ai d hntıralann tesbiti için ihzar ettiği gruplannın fevlı:alaı1c olaica ve b:f t~': 
' k · ü · i f d ktıkt · hct lı::a~ıaıa.da inırahatlerı aıaalo ıcı tP tir. çin tarihi ehemmiyeti haizdir. Belediye kız, dün a şam zen n en çı ;m sinema filmlerini, 23/12/1939 Cumartesı .,ile temlD olaaamıyuc:aj'ı gibi toP e,~' 

İktısad Müdürlüğü •. bundan evvel y~- binanın yıkılmaSl içi~ Müzeler İd:aresin- sonra evine giderken önüne eski nişanlısı günü saat • de, Galatasaraylı arkada§lara rak da otuı-tmal•ri mü"tılı:üa olaıı:ıır1•0pıı· nılınış olan bu _voldakı tnnlantılarm netı- d .... rnu-saade ı'stemı·ştır. Galib çıkmıştır. . 
1 

. C b.ld. ,.. b' ·f t la ki edı 
Y ~,.. """ Nı'c::.~nlısı'le bı'r mu··ddettenbnn' araSl a- seyrettırecektir Arzu eden erın umar- ' ırıreıs• ır vazı o e Rı eelerini bir rapor halinde bnzır'ıvarak .,.. " kka d s E A N S S A A T LE •di 
bu hafta i~erisinde İktısad Vekli!etine Po/i"# •: çık bulunan Galib . .ızen.ç kıza yenifle>n tesi günü Beyoğlunda P.arma pı a FE RA H'da ~ AzA ~o. 2·~ 
gönderecektir. tY ..::> münasebet tesiı: etmelerini söylemlı;;, Ay- Hasnun Galib sok~nda Galatasaray 
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~bu~hlifib~etrn~~~~unad~~~EM~K:l:ü:b:ü~~:k:d:~:·~~=r~if:~:r~i•ri=a~o:l~u.-~~=7~v~~~9~d~·==~:=4~~~-=b=·~~~, vam f"tmPk istemiştir. KQltilr Işler!! Bir hamal yük ta.,ırken 
ambıra di:ştü 

Bu red cevabı kar!';ısında büvük bir a- nur. 
sabiyete kapılan Ga1 ih. bı~akla Ayşeyi Hukuk ı'lmı'nı· yayma kurumunun 1 Paramunt Fılm ŞirJ.-etinln 939 · 40 senesi Filmlerinin en ' Topı..anede Karabaş mahallesinde 79 a~ır surc1+n vara amıştır. . 

'
1

' kal mu•ızzarnı olan ... ve konf~anslan sayılı evde otaran seyyar harnal İsmail. Yaralı kız BPvol!lu hastanesme dı-
Hukuk ilmini yayma kurumu tarafın- dün Tophane nhtrmına bağlı İzmir vapu- rılmış, suclu yakalanmıştır. KLODET KOLSERT - . DON AMECHE - MARY 

dan hukuk bilgisini arttırmak maksadile runun güvertesinde yük taşırk~n I!,IÜva- Doçen!lik imtiha"'ma girenierin ASTOR- JOHN BARRiMOR- FRANCIZ lEDERER -
btertib bediilen kokntferanslara yanndan iti- renesini tkat ybederı ek amt bara duşmu.ş ve ~vrakı ECE YAtaraRfındansyarlatılaKn o TE51 aren aş anaca ır. ağır sure e yara arunış ır. . . . .. . 

Bu konferanslar Cumartesi günleri sa- Yaralı harnal tedavi edilmek üzere Üniversıtenın muhtelıf f.ak\!l~elerınde 
at 15,80 da Ankara Halkevinde verHe- Beyoğlu hastanesine kaldırılmış, kaza et- münhal bu1unan 16 doçentlık ıçın nçılıın eJl 
oektir. fmda tahkikata başlanm.ıştır. irntihanda muvaffak olanların evrakı, ltıbar 

ra B d d d:•·til namn-dlikleri tasdik edilmek üzere Ma- emLsalsAiz fıLlminEl önUnısnzdeikiNPazEart Msi gnAnn msutinleleNrdenD " İlk olarak . c Tanzimat ve beynclrnilel r 8 am tramvay an ~ arif Veknl<>tine '!Önderilmiştir. Namzed- ,. 
münasebetlerimizc tesiriıt mevzulu kon- Ali Şevki ·adında biri 516 sayılı Beşik- likler tasdik edildikten sonra doçentlerin ııı 
feransı :ven:ıek üzer_: Üniversite Re~tö- taş - Fatih tramvayı1e Kabataştan geçer- öığer imtibanlanna baslınacaktır. görm~e h1zırl~tnınız. rtl :fıl 
rG Cernıl Bılsel bugun Ankaraya gıde- ken İnhfsarlar binasının önünde tram- • Bugnn : ERROL FL YNN'in en son zaferi ve. Marıoıı 
cektir. vaydan atlamak istemiş ve muvaffak ola- FRtih HnJkevinrle konfernns Ç AStOLdyos

1
uuNun eAşsiz NTUrkçe TeserıA. Ç ~t·c. Konferanslar Mayıs 940 başına kadar mıyarak caddeye au.şınüştür. Fatih Halkevtnden: Mutad Cumartesi kon 

devam edecektir. Bu sukut neticesinde başından tclıli- fera.nslarının on dördUncOsfl 26/ 121930 gü-

Hukuk ilmini vaym: kurumu bundan ken surette yaralanan Ali Şevki, ifade n ll nın+ 20 30 da Taeettin Bırmalı tn.rafln - Takdirler le devam ediyor ... Üç gnn daha gosteril ce 
~~hffh~a&lı~~~~bnn~v~mi~~b~B~~uh~~-dan~~.M~u~~~~~~~~\-~~~--~;;~~~~;~;;~~~~---~---~ yosunda da bir kmıferans verdirecektir. sine kaldınlmıştı?. Davctlveler ev dlrektörlü~ilnden alınablllr. ~ 



.,:ı Birineikinun SON PO S T & Sayfa S 

c is eri :J 1 Hadueıer K•rJU~Dd• 1 
_e______ TAKVUM BAHSD 

d S n e d e M evsimi, afyı. gt1nü, güneşin Şin~d_iden sonra gayet kolay cevab 
doğduğu saati ayın tutulduğu verebılır1er: 

b .1 d e d kik b' bildir ' tak imle de - Canım efendim, ta1<vime aldan • a avı ı~ en v r . . k · H · .. 

Ye n 1 yanlı~ş. Tevekkeli değil, hiçbirimizin dık. Bızım ta vım azıran ayını gos-
teriyor. günü gününe, saati saatine uymuyor. 

_ Bu takvimleri düzeltmek lazım Karakışta, açık renk kostüm giyip 
sokağa çıkanla: ' nu? 

e ~ _ Elzem! .. z~~~afanın düşkünü, beyaz giyer kış 

1 C Diyecekler bulunacaktır. Fakat ben gu!l~. w • •• e e pek bu fikirde değil.i.ın. Çünkü birçok _D~yer~k eglemrle~. Bundan boyle, . 

E A E k •ı mahzurlarını aklıma getiriyorum. eglenemıyecekler de. 
Yazan : Emekli general H . mır r l et Şimd!ye kadar ya~ ~m y~pan- Di•~akvim~:ı~:;ı 

• d lar, dogrusunu yapınatyı bılselerdı. el- ~ p geçe l eh ordusu kıymet ve Ayarında er .ıoııskeri 1 mını ~ozmaga ve U9ffia alanlarını 1 a bette yapariardı Onlar doğru takvim Yazlık kostüm yaptıramıyan tak -
. .. haftalık bir "' Do.mbalarla delikde.şik ederek uçu a - 1 · 

1 
takvimler de vim yanlışlığını bahane edip sokağa 

batbd bır. ~rd~un ~ eelilmesi ha- düs .. nd üren maz b;r hale ~etirmeğe muva~fak ol- ~:ra~~~z :~;;n;;s:a~ülütün takvim- kışlıkJn çıkacak, kollan, göğsü çıplak 
dis~ . e. yenıı_.nesı v: ;~ Lehistan- ' muşlardı. Aym zama~d~ !_1:rılerdekl siz kalacağız. Kış mevsiminde olduğu- gezmekt.en hoşlanan kadın kış da ge1se, ,ı_ .~ın.n tarıhte eşı )O tur. •• u~ı askeri fabrikrJların, muhunmat depo- · gene llvni tarzda gezecek: 
~ uç haftada rna<hvedilen yalruz ordu C S ~ la d . , Har n :köprülerin ve muz 1aman, yazd'ayız zannedeceğız. Tv 

1 
. _ . . . 0lnı b koca bir dev- ' rının. ernıiJo ı ' İlkbaban sonbahar, sonbaban ilkba • - a cvıme gore gıyınıyorum. leti~~~:;:ı~: ~:~-ü:~nden silinmiş 1 - Tayyara va Zirhii mu- ilah .. ınhtah~b~ dd~ başlam~~:u~~; har addedeceğiz. Ve il} büsbütün çatal- Diyechf'~, gderdakn kınp çıplak kolla -

'le L . . . Alman a- la bera cr u u ara yayı . . lasnca~<. nm teş ır e ece . 
y eh mılletı esır olm~tur. . y harebe arabalarana ne Leh ordularının geniş cephelerını şu- ". İ Hele borcu olup da, ödemek niye -
b~ nıe!dan okuyacak ve ha~ta taarruzu h ; t e - rada V':! burada delerek !çerilere cür'et- . (Soz. a:amızda sta_.nbul havası. ta'k- tindt- olmıymılar için bundan iyi §ey ~e duıünecek kadar kendınd~. kuvvet dereCD e ommıye V r le nüfuz eden Alman zırhlı ve motörlü vımlerımız bulu~dugu halde bızlere olma-z; alacaklı kapıya geldiği zaman: 
~~en Polanya n&'Sıl oldu da u~ hafta nıe:i? kıt'alonnın Leh mukavemet gruplarını bu yan~ıslıklan bırçok defalar yaptın- -Aman hirader, diyecek sen de çok 
tn· ,de ınüstakil bir devlet ve ~ur bi~ datma iki cenahlarmdan kavnyarak yor, ya.) w a~cle ettin: Borcumun vadesine daha ~~lı:t ola~ak y~§~:ı:k~~n g~n ~aldı. 2 - Düşmanla tayyare Y8 sarmabn ve onlara bir an bile ne~:s al Takvimlerin yan~ oldu~nun ga· - bir By var. 

bab Or:'e_ksiz tanhı_ ~~yuk haılenın se= zırhh muharebe araba- dınnamsl:ın, Almanlara tarihte orn~- z:tel~r:wyazılma~ına, h~rkesı~ bu ha - -Bir ay mı, ne diyorsun. VAdesi gel 
li1 lerını arayıp butün esas ve tefer. d t dUl t · OlU- ği olmıyan seri ve kat1 bir zafer ternın k•katı ogrenmesıne gelınce bır bakıma di de ~eçti bile .. 
ba:.tlt!rile b~lınak ve koru~a tertı- SID a aa BIDin ~tmi~t!r. . fena görünüyor. Şair.. . - Bak aksiliğe, takvim yanlış ola -
)en~ı ona gore yapmak .~e ıcab ede;s~ namazsa ne yapma h ? Polonyanın kuvvetli Alman _uç.~k fı- c ina~ Haluk. ezeıt. bır ş_ıfadır al?an- cak. Her ne ise, kaba·hat benim değil, 
labi den yaratmak tecavuze m~~uz ~a 3 Z hı b"l k 1olarma ve ezici :ı:ırhlı ve motorlu kuv Dem:ş. Takvımlenn dogru oldugu - sen bir ay sonra bir uğrayıver. 
h .~ecek her millet ve devlet ıçın ŞUP- - tr ll ara G ara arşi vetlerine karşı koyarnamasının ve b'n. na inanıp gidiyorduk. Şimdi inanmı - Yirmi yaşında olduğunu iddia eden 
e~z f::ırzdır. . . . yalnız kıt'afarda tank netice kendini bu kadar seri bir mağ: vacağız. Fakat şu da var ki bazı nok· kırklı~~ kadınlara da gün doğacak! 

alb Unun için, dün Isve~li bır kurmay d f tüf k top- lubiv~!ten kurtaramamasının sebe~~ talarda işimize yanyacak; bilhassa zü- _ Tam yirmi yaşırndayım! 
lkle:Yla Danimavk~lı bı: ya:b.ayın .. bu mU a aa 8 Ve . om:~ kfıfi bir hava kuvvetile hava .. m~ i'rlirdlere, züğürdlüklerini yAr ve nğ - Dedikleri zaman: 
&al e~~ hakkmdakı tetkıkle~ının _hul.a- ları buiundurmak kAfı dafaasına. ke7.a kafi zırhlı ve motorlu yardan saklama•k fırsatını verecek: _ Aman nasıl olur. Benim bildiğim 
dı_ar~Ie çıkarabildikleri ne~celerı ~:1- .d. ? kuvve!lerle zırh müdafaa silRhlarına - Yahu .kış geldi hAta soba kurma - siz kırk yaşındasmız. 
~ı~tiın. Bahsi neticelenclirmek ıçın mı Ir • malik olmamasıdır. O 7.annetti ki has - mıo::ısımz. . Odun, kömür de almadınız Tarzında •bir söz işitlrlerse kahkaha 
hı ~un de Daniın~rkalı ~eneral St:vns - eıç:;ra,b ari mın hrıva kuvvetleri ne kadar faik v: mı?.. ile f1:Ü ıffekler: 
deli U habda bır Danımarka. ~un - u- w kud,..ı>"i olur"a olsun a7.1'k olan Leh av- Suali kar~n~ınna kalanlar: _ Sizin takvimleriniz yanlış ola -bah~ gazetesind~ ç~~an tetkıkın~n -ı_ 11 vaz da cı nc:~klı:!rile hava müda.faa _ıopçn~u ~n - ~e .ya•palım. bir~aç lir~ artır~ma cak! 
ila, ... derek kendi mutalcalarıroızı da J ları dcf'e kafi ıze cbilecektır. Keı.alık dık k1, bır soba tedank edelım. Bıraz Hula~a; takvim yanlışlığı birçokla -
~: edecc~..z. . . dı.nm harbine mfuıi olabilir miydi?» hac:mın zırhlı mu1uırebe alrabalar;le odun, kömür alalım- rının işlerine yanvacak. 

"'ı '~,:'al ~te~ • Lehıstan _sefe~~e sualini sorarak gene. kendisi •e~et, ş üp mo' ör m kı t'a ı an ne kadar fa?.la o 1 ":'" Diyemezler, _ kızarı;ıar, bo zam lar; Q 
1 

.JL 
ll'ı tn .. Ja degerlı olan şey netıce degıl, hesiz!:. cevabını venyor. Bu munase - ol~un bir ~raft.an volsuzluk ve d•!!cr bovunlannı bukerlerdı. ,rme.. ' ul/i..rl 
~~du~A~eyaoon~cl~e~~~~oo~il~~~=~~h~ ·h~~m~rn~~~va~~~~-~-=~~~=~~=~=~~~==~===~~~7=~~==~ 
~. a~ h::ırbler~en ~~ğru neticc~er çık~r- kuvvetleri ve Leh hava müdaf:a top- ~~1'} onlar; n yapabilecekleri ~ iş o .kadar 1 B n 1 arı b; ı 1• y 
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r m u 
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• d: n 

1
• z ' =.J · l'a".ı olonya ıle d1ger memlek7tler ıse çusu harbin bidayetinde oldugundan ıreniş ve ezici olmıvacak ve nıh<ıvet ! 1 

Q~ iŞ dersler alrnışlard1r.:.» dıyo~ ve en az beş misli daha kuvvetli olmalıy- bunlar 2 ırh müdafaa silah ve top1a~ 
tor1 arn ediyor: «İspanya ıç .~a"rbmden dı. Diğer cihetten, Lehistanda, Leh u- kar:::ısrnna hareketsiz kalacakl,ardır Bı • 1 F 
l'cıl:k,ta~ en kud:etli as~eı:!er ~ıle mu?~.- çak filosunun ve uçak müda-faa topçu- laktc; T...eh süvarileri ~r ar~zıde hare- Japonyada p:ŞmiŞ patat9S SafiŞI rf.OS201n ihtiyar agaçlart 
~t;~ ar~bası ıle motorlu kıt alann. ıfıas sunun kuvvet \"e vasrflannın faz1a ket edel:>qdikten başka ben:ı:me de muh Japonlar, pata- Fransanın en ih 
~e .. ~leruıi söyliyerek mutad . pıyade takdir edilmiş oldaklanna da şüphe taç olmadtkları icin büyük bir hareket tesi yemiş gibi tiyar ağacı Tro -
~ll •Ine zırhlı piyade t~k~li me~ıl ve ~r yoktur. İspanya harbinde uçak müda- serbestisi ve istiklAline ma lik olacak- yemekten çok hoş ı;ais ormanındaki 
ler~nun . terkedilmesı~ı tavsıye .. ettı- faa topçusunun elde ettiği iyi neticeler lar ve bu h~~saları s::ı •esinde Leh or_ - lanırlar. Bilhassa bir çam ağacıy -
tııak·A.yru zamanda kıt aları motor ve Polonyad.a haksız bir nikbinlik uyan - duı:ounun cenahlannı muhafa1.a edebıl- kl . b b dı, boyu 26 met -

ınaı ı· . """', .1 · "tü İ w h , çocu ar una a d 
1 ~ı, .: eş ırmeyı ~~ ı en go rme • dırmıştır. Orada, spmnyada oldugu. - dik~en ba .. ka bizzat ha.<rrnın cena 'e 1 re. göv esi a tı 

b~ 1~1ZUmunu müdafaa e~tileı:·• nun ayni bir hava harbi olacağı, yani ~rilo?rini • tehdid edebileceklerdi:· Ve yılırlar.. s.okak - metre elli santim 
!ç h,111~arkah g:nera:e g~re Is,panya uçakJann başlıca va7.Üe olarak nğır iste bUtUn bu !araziye ve nazarıye~~r larda pışmış pa - gelirdi. On birinci Lui zama~ınd~ kal-
l'U .. r.?ınde motorleştırilmı~ kıt alann topçunun ahşını havadan tanzim ile tatbikatta tamamile ters cıktıkları ı - tates satan .sey - . . mıştı. 1932 de yıkılmıştır. Şımdı Fran-
~ll'Uyuş süratlerinin diğer kıt'aların - u;:;ı.....şacağı beklooiyordu· fakat ihald- · Leh ordusu pek az ?amanda pe - yar patatescılere rastgelınır. Çocuklar sada eıı ihtiyar ağaçlar, inkıHi-bın ilk l'lc 1 f k r~· . 5

l<J • cın d ı t ı . tntoı lazaran ancak pek az ar et ıgını katte vnki olan tamamile başka olmuş- ~c:;an olmuc:;tur. . . etrafına toplanır, al ık arı pata .es erı senelerinden kalma binkaç ıhlamur -
~ıt• <~llerıe r,österenler ve dalayısile tu.,. Bu mülahaza ve netict'lPr ~as ıtıb~- zcvkle yerler. dan ibarettir. 
d.ııdaları. :rnotörleştinnenin ancak mah- Mnharririn Polonya haribinden çı - ·ıe dof1rudur ve kücük devletler için ......................... _ .. ____ ...... .. ...... - ........... ........................................ - ....... _ 

ka] · ~ t•W· h""km d rı ~ 1 d A \er ol ması ı~u et ıgıne u e en- kardığı son netice 'ŞÖyledir: cPolonya- ibret alınacak derslerle do u ur. n w-

ha~ı- tnuştur. Bunlar arasında Polonya nın harb ptanı Alman taarruzunun sü- cak iki hasımdan hangi tarafın uçagı 
harh~nıandanlığı d~ v~r~ır. Onun ron ratini, vuruş kudretini olduğundan da- ve zırhlı harb arabası çok is:. ~a:bde 
du. te f'~en çıkardıgı fikır şudur: Or - ha az tahmin etmiştir. Ordunun bil has- onun muhakkak galib gelecegı gıbı ~:
ba:;.1 skılatında asıl ebemmiyet yol.lara sa mütt-harrik kLqmlan, süvari. hakkın ticeler çıkarmak yalnız hatalı d_egıl, 
~lı"'ıı 0lnııyan kıt'alam verfilm('ltd(r. daki Leh nazariyeleri kuvvetli Alman avni zamanda feci ve meş'um dahı o -
l0~'v~r ise _piyade ve ~üv~ridir. İşte :o hava ordusu ve Alman zırhlı kıt'o::ları- labilir. . 
l'~t nın pı~·ade ve suvanye ehemmı - nın imh? edici .kudreti karşısında iflas İsp::mvada uçakla tankın ve umum~
\reu:c.-..~1'€k motörlü hava ve yer kuv- ettiler. Motörlü ve makineli kıt'nların ·etle ~otörün Lehistanda olduğu gı
hu.,..,1~ını ikinci dereceye bırakma•'ı yollara bağlı olduklan hakkındaki İ~- ~i seri ve kat'i neticeler elde edem:-

Cc-~ ndır. .. . panya tecri?beleri sıfıra müncer oldu. mesinin sebebi, İspanyan~ sarp ~ag-
~~r<' v~raı, mutaleaların.da şu ~e:ıc" - lar. Leh ordusunun sevk ve idaresi ha- lık olmasıdır. İspanya dahılt ~a~bınde 
loıh·~ t1lıaktadır: Bu, bır hata ıdı. Po- va müdafaa siUıhlarmın kıymetlerini motörlü vasıtalarla yapılan butun ta
ha,.~ ,ordusu kütle halinde kullanılrruş fazla takdir etmi~r. Seferberlik de arruzlarda, düzlük yerlerde uç.ak .~e 
llct1>-n l{UV'Vetlerinin yakından ve adım hem geç oldu ve hem de politika icab- otör daima nisbt kudret ve sürat us
bar ... ı Yardımını ırönnüş, cesaret ve me- larile. ancuk kısım klSlm yapılabilmiş- ~nlüğü göstermiş ve fakat arazi sarp. 
tq.'-'f~e idare edilmiş motörlü kıt'alar tir.• lac;~ık~a onların süratlerinden ve taar
ltevk ~dan mağ'1ub edilmiştir. Alınan C'Teneral Stevns son hüküm olarak ru .. z kudretlerinden beklenen faydalar 
ll:ııı;;1 ~e idaresi yeni bjr tabiye kullan- '2tlnlan söylüyor: «Zaten mevcud olan da tabiatile mahdudlaşmıştır. Polon -
l~ı:ı·~e «sarlamış ve bundan ·her ne bek Alman tefc-ı'"\-'Üh"U, ordunun çOk iyi yanın düz ovalannda herşey uç~ğı~ 
b·l'ı.111 taınamile almıştır. Polonya ise cıe,,k ve i-daresi ve bizzat ordunun son taarruzuna açık ve zırhlı ve motorlu 
\>e 01: •• eskı llsulde bir harb beklemiş Büyük Harbde.'ld ayni şayanı huyret kıt'aların gen i~ ölçlllerde hareket v_e 
~o lltun düzenleri eski harb usulüne sertliği, ayni ta~arlı enerjiyi ve ayni nüfuz!arına müsaidd!. İspanyada tabı-
"'~ hi{"3Pn:~~ ve fakat hiç beklemediği cesaret ve şecaati göstcrmesile bir kat atile böyle olamazdı. . .. 
l'aır ,, !'tı.edıgi bir harb karşısında kala - dana artmıştır.» Hakikat olan §Udur ki, bugun ordu
<L-. v~~~ıta ve metodlarını değiştirme~e İskandmav devletlerinin bazı aske- lar uçak, zırhlı muharebe ara?ası ~~ 
~h " ıt Ve imkan bulamamıştır. İşte rl mulıarrirlerinin Po1onya harbi hak- rnotörlii nakil ve cer vasıtalanle kafı 
ha~ı. Olc:ığ}fıbiyetini fev1:alade büvüten kındaki millahaza ve hükümlerini bu ölcülcrde teçhiz edilmekten geri ka1a
httıl1"~ Ceobeb budur. cPolonya h~rbini ruretlc görmüş olduk, bunların müş - m~zl~r. Bunlar memleketin vüs'at, ser 
~ t'aıcı dereeC'de kazanan, motörlü 4erek noktalarını toplayıp hüJAsa e - vet, nüfus ve bilhas.o::ıa arazi tabiatlerile 
<:ır1 ... ardan Yardım gören Alman hava dersek şu neticeyi elde erleriz: Polon- miilenasib bir surette temin ve teda -
tEik ~~dur. Gerçi bu hüküm, şimdiilk va or:lusunu az zamanda oozup yok rik edUmiş ve harbin devamınca ge -
~ ' .ır lnisa·le dayanmaktadır; fakat eden, Alman hava filolarının ve zırhlı rek malzeme ve gerek personelce 
\·~""1~ havn~ıı üstün olan devlete te. ve motörlü ~ıt'al~rmın müttehid, m.e- ekmellerl emniyet altına a:ınmış ol -
\11r.~ edecegini §.şikar göstermekte _ haretli ve cur'etlı sevk ve idaresidır. mak lazımdır. Bu esaslan ıhmal mern 

Jl., Alman uçak filoları harbin daha ilk lekctin müdafaa ve varlıklannı ihmal 
lflh,.,"~~n . ~onra muharrir c eğer Po - rtünlerlnde, kütle !hali nil e yaptıkları demektir. Ancak melhuz bir hasma .~a: 
tnu '-ıt~ fı •bir hava kuvvetile hava taarruzlarla, Leh uçaklarını muhafaza !;I uçak, zırhlı. harb arabası ve motorlu 

"'<ısına malik oJ..mydı Alman yıl sız alanlarda bastırarak büyük bir kıs- (Devamı 8 inci sayfada) 

Boşuna üzüien bir 
Ok ugllcum 
İstanbuldan M . B. rümuzile bana ya

zılan mektubun kısım kısım hülasasını 
yapayım 

ı - Genç bir erkek genç bir kızla 

se~iyor. Bu kıza taHb oluyor. Kız 
reddediyor. Zaman geçiyor . Eıkek, 

tahsilini bitirmi.ş, hayata atı~ır. Bir 
başka genç kıza talib oluyor. Söz ke -
siliyor, evleneceklerdir. 

2 - Bu arada genç erkeğin evvelden 
tanıdığı ve sevdiği genç kız, genç er -
keğin bulunduğu şehre geliyor. Genç 
erkek bu genç kızı görmiye gidiyor. 
Görüşüyorlar .. ve bilahare rle kısa bir 
müddet · mektubl~ywlar. Bu kısa 

müddet mektublaşma ht-r ikisinin 
mektubla birbirlerine artık blrbirle -
rile muhabereden vazgeçmelerinin do~ 
ru olduğunu izah etmelerile neticele · 
niyor. 

3 - Genç erkek asıl nişanlısile evie
niyor ve mes'ud bir hayat yaşıyorlar. 
Bir de çocukları oluyor. 

Okuyucum diyor ki 
- Benim tahsilim az, o kızın tahsilf 

benden fazla, benden de güzelmiş ko
cam acaba hep onu mu düşünür? 

Kısım kısım hülAsa ettiitim mcktuba 
kısım kısım cevab vereceğim 

ı - Bir genç erkek bir genç kızla a~ 
lakadar olabilir. Onu istiyebilir, red -
dedilirse; kısmetini başka yerde arar, 
bu gayet tabii bir şeydir ve nitekim 
böyle olmuş. 

2 - Genç erkekin tekrar onu ara -
ması henüz tamamile unutmamış ol ~ 
duğuna delildir. Aralannda kısa za -
man süren bir münasebet peyda ettik
lerine, bu münasebet her ikişinin da 
rızalarile kesildiğine göre demek olu • 
yor ki, anla.şamıyacakiarını ikinci bir 
tecrübeden sonra bir kere daha anla -
mı.ş olmalarıdır. 

3 - Genç erkek nişanlısma dönmü", 
evlenmişler, çocukları olmuş. Demeli 
o!uyor ki her şey bitmiş, mazi tama -
mile kapan~tır. 

Okuyur:umun sualine 111 cevabı ve -
receğim: 

- Tahsili çok insan, evlilik haya -
tında tahsili az olana tercih edilseydl, 
herkes karısından daha tal.ı.sillf olanı
na ranstgelince karısından ::oyrılınak, o 
nunla evlenmek isterdi ki: böyle şey 
olmaz. Güzellik te aynidir. Karısın -
dan güzelini gören erkek karısını ih -
mal edip o güzeli mi düşünür? 

Okuyucum da kocasının artık es -
kiyi düşünmediğine emin yaşıyabilir. 
Kendini bo.şun.a üzmesin. 

'l'EYZE 
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• BSI aze ec· o u ' 
S UF Z iYA 1 : 

Birincikanun ~ 

C:.ZÖ RAAT =:J 
Kolza ziraati 

Yazan: Tarımman 
Bqka memleketlerde kıymetli bir yaj lo, serpme usulde 5-6 kilo tohum gıcerir 

nebatı olarak yetiştirilen kolza (=-= Bras- Serpmeyi müteakib tohumlar tTlce "r
cica Cam.pestrj3), bildiji.ı:niz lahana ve tırmıkla örtülür. Ve icab ederse bir ~~. 
hardalın pek yakın akrabasıdır: Kolunın dane ile de sıkıştırılır; Kolza ekuninı ~ 
da tıpkı lahana gibi builu boz renkte justosu takib eden ilk yağmurl::ırda ~cr 
yaprakları; tıpkı hardal gibi, sarı renkli miye çalışmalıdır. Pek erken eJdlcnJ>V 
ve bir salip şeklinde kar§ılıklı dizilmiş, mahsuldar olamıyacağı gibi pek geçe , 
dört tüveyçli çiçekleri vardır. Meyvası lanlar da kışın şiddetine Itlarşı :ıtoY"ş 

cAkbaba, nm ruhile de, havasile de sı-ı ı birkaç meddiye ile birkaç çeyrek te ce- gene ötekiler gibi bir harnuh şeklinde mazlar. ,nit' 
cak oduında, pir ve mizahçı Yuauf Ziya birnde kalmıştı. meydana gelir ve asıl işe yarıyan tohum- Kolza tohumları ekimden 8-10 b:ıı 

k 
lan, bu harnubun içinde gizlenm.iJ bulu- · ı · ı N b tl 4 6 spraJI>" lle ~ı arşıyayız. Şairlik ve mizahl:;ılık Ondan sonra birçok tatlı ve acı hatı _ sonra çım enır er. e a ar - Y. !lll" 

[ 

.................................................. ANLATAN ................................................... . 

············-············ ........... _ ..................... ______ , __________ .. ____ . 
iibi, kapılan bambaşka alemiere açılan ra1ar geldi geçti. nur. olunca ilk çapa vurulur. İkinci çapa b (l 
iki edebi nevide post kurmu~ olan mu- Bir gün Orhan Seyfi ile cAkbaba:. yı Kolzanın bu tohumları % 30-35 nisbe - dan 15-20 gün sonra yapılmalı ve bU ~· 
hatabuna matbuat hatıralarının ilk sua- k .. x. k ı tinde berrak bir yağ verir ki, ek.ılip bi - rada sık yerleri seyreltilmelidir. :au sc~, 

çı arma.aa arar vermiştik. stanbula An- ·ı · · • h"km ı· d b ğ · ;J 
lini soruyorum: k . . çı m~c;ının yegane ı e ı e u ya ın ıs- re1tmede iki kökcnin arası ı:!n aşa~ı ,._ 

ara yenı ayak basmıştı. Valı mc:·hum fh rd· K ız "ft ·ı 1 h · ej)-
- Matbuata nasıl gı"rdim de.ıHl, önce · ı Esad B (E d ) k di · ı sa 1 ır. 0 anın çı çı erce ası oşa santim bırakılmalıdır. Seyreıtme arn , 

6 • mıra ay ey sa paşa .. en sı - gı"den t f k ı· .d. Eı." ~m$ 
edebiyata nasıl "'İrdim, onu anlatayım: ·. ti ı k · · b" · d ı b ara 1• er ence ye ışmesı ır. Nıe- yesile birlikte otların da iui ayıkJaw.·- • • ne ım yaz a ma ıçın ır ıst! a i e a~ r· d .. k 1 . ı.. 1 J• tl" 
Vefa idadisinde okuyordum. Bir tek e - duk H tl yü ·· b k ıya arpa an once ema e geıen ° za, sına itina etmelidir. Kolza kökenıerıd·' vur . ayre e zume a tı: k .. ı- .. k ·r . d b" ·kta ıv 
melim vardı: Mühendis olmak.. Babam da A ·· · oy unun ora arı esın e ır mı r pa - kadar serbest ve ferah kalırlarsa o }ta ~· 

- y, gazete çıkarmak musaade-sını ralanmas d ğ · · h t !t Şıl!" 
mühendisti zaten .. riyaziyev-e aklını. sını- · b · ği ? ına yara ı ı ıçın er ara a çok dallanıp fazla mahsul verirler. ~· 

J sıze en mı verece m . .. v bet zh 1 t Ç;> 
fın 60 ki~ilik aklından fazla eriyordu. Ho- K d. · d bö ı b. lah· 1 rag e ma ar 0 muş ur. sını da hatırda tutma!ıdır ki kolzanın • 

bi tü~ 1~.8~ e Ye dır sa ıyet 0 uşuna Avrupada ötedenberi ekilip biçilir bir k _,_,ııfll9 
carrıu, Tatar Mahmudlar, Bedrt>~lar, en r r u ınanarnıyar u. b t 

1 
k 

1 
b" d . . . pası ıştan sonraya kat'iyen k~UJ,_. 1~ 

Çok beni takdir ederlerdi. Fakat 'akta ki, Nih t · · R f p ne a 0 an ° za, ız e yenı - yt-ru yetı~- !ıdır Çapalanması böyle sonrayil ltS ... ııı aye , ımtıyazı e et aşadan alıp ı· ·ım· b 1 t B"lh T k · !5..-
edebiv.at dersleri bıı~ladı, onun cazibe - (Akbaba) k d k B. d ·· li ırı ıye a.ş anmış ır. ı assa ra ya- tarlalarda azotun hazırlanması işi uY 1.f, .,. '7 yı çı ar ı . ır e ne gore m: d k 1 . ı · h d 1 t rı;-
sine kapılmaktan kendimi alamadım. Bir fk· d ·· a 0 za zıraa ıne eves e en er ar - gitmiyeceğinden nebatlar zayıf d~e 

ı saat sanra meovcu nuc;haların hep~. maktadır. Verilen malumata göre bu yıl- de • 
yandan mcktebde el yazması çıkan ga - bitmem~ mi? Edebiyat saha .,ında haki - ki mahsul yedi kuruş gibi iyi bir ftatla Kolzalar bütün kış büyümelt?dne f'.. 
zetelerde başladıX.ımız münakacalar, bir kat ha•:alimı·zı· ·ık defa g çm· t· vam ederek Ha zirana dogv ru ı:e.rnale ~" 6 

'$ ' J 
1 c ı~ ı. satılmıştır. Mahalli yağhanelerda çıka- Y"~ 

yandan da muallimin takdiri, beni büs - lirler. Erken biçilcnlerin tanelerinde s) 
bütün bu yenf yola sürüklüyordu. Esa - E 1 UzUn tm U hat::·a.. rılan yağı ise, 30-35 kuruş fiat bulm14 - az olacağından hasadı derhal yapıtlll. 
sen bugünlerde edebiyat navası içinde -Aradan on beş, on altı ~ene ger..ti"i tur. doğru değildir. Fakat gcçe ıt:ılan ıı:oJı ·şf 

d k k l . 6 Ko'za kış buğdayının iyi yetiştiği her ııı.Y1 
yaşıyor u . M~tiyetin il sene eriy- halde bır tür1ü unutamadığım en üzüntü- . .. . . . ların da harnuhları açılaca#ından sı· 
di Vatan ve Silistreler oynanıyordu; Na- Iü ihatıram şudur· l ık ım ve toprakta muvaffakıyetle c-kılıp . fazla olur. Onun için tam vaktinde }lll ](• 
ınık Kemalin •üyasını ezberliyorduk. Fik Fransızca (Fro~ Frou) mecmııaı::·ndan biçi_Jebilir. Bununla berab~r k ı llı - kireçli da girişrnek lazımdır. Kolza ya el bıÇ~1· 

t{ s• i h t _.J t t d ğ b• h" A derın topraklar hoşuna gıder. Don mev- ı "l d ki ı b• •ı• tlA<'nd ~~ re .n c ıs, aya ımı"-~a ;;ı mn ı ımız ır ıkaye adapte ediyordum. Mevzu $u· l . . 
1 

• arı e, ya a ora ar a ıçı ır . .ı-.ı...,... ~el) 
bir lezzefe bizi kendimizden gt-çiriyor- Zengin bir babanın 0 wl 1 • sım ı uzun o. an yerler?e Iaz~a rutu~e~lı nü havanın kapalı olması ve işe cr t 

g u, ev enmt, .. tarlalar kolzava tah •;ıs edılmeme!ıdır. . . . ..J<ı•l1ıe 
du. Hem bilir misiniz, bizim gençHği - akşam odasına girince karısını l.ir yaban- ,., k k 1 ~ .. ru·· ı·· , C d başlanması çok ıyıdır. Kesilen lco ıııJ• 

·zct b. t k :r.ı • d Kü . .. _ .ıopra ·ar a or u o ıursa •a ır an aşa- d t d 1 3 .. gü uır 
mı e ır e es ence yerı var ı: - lerce yazdım. Allah rahmet eylesin, Ab- cı ıle gon:yor. Bu çirkin sahne karc::ısın- V V •• .. •• erne emet sıra anır. -~ n de. 
- h ı c 1 B dd k S ' :.- gı 10-12 dereceve katlnndıgı gorubnuş - k b k 1 V . bU tüp ane er... uma arı eyazı a i a- dullah Cevdet yanlanını severdi ,.,,ya .. da feveran etmek üzere iken yabancı de- .. • w urumaya ıra ı ır. e mhayet ~ 

f
. kii .. bh ~... . tur. Fakat kar olmazsa nebatlarm soguk- . k dP~rı 

ra ım tu anesine gider, bir kuruşa beni de ~everdi guya .. ancak .sevgisinin lıkanlı avağa kalkarak: . metler harman yerıne taşınara bit 
h b . h d ıst d.ği • tan kavrulması çok muhtemeldır. 1 1 d"" .. 1.. t . b. t • saP 

cm ır çay içer, em e e ı miz di- maddi tezahürüne bir türlü şahid ola - - Ayol, diyor .. beni tanıma dın rrı? 88 Kolza ekilecek tarlanın erkence hazır- er e ovu ur, an_:sı ır araın: ıını'b9t 
vanı, istedi~mfz romanı ve (Servetifii - mıyordum; hem de artık Halid Fahrinin Mehmed .. biliyorc::un ya mcktebde de st>- • . . tarafa ayrılır. Kwzanm tarnesı ııı'1 

. . ' · I lanması lazımdır. Ekserıya Hazıran ayın- k . ·v· d }{O ' 
nun) koleksiyonlarının istediğimiz cil - boyunbağı verdiği heveskar da değildim, nın bütün vazifelerini ben yapardım .. , .. .. .. .. . . da pe beklemıye gelmedıgın en 11tı• 
d . . ı. t d"ğ . . 'l. d ku d k . da guze ce surulup uıerınden bır tır - b l h t ı ı d zaten .ı 
ını ı.'l e ı ımız ,.a ar o r u . meşhur şair Yusuf Ziya idi m! Nihayet Bu hiktiyeyi türkçeye çevirirken ıen - mı k geçirilerek ekime ama de bı...lunduru- u un ursa V emen sa. ı ma. ı ır.. di\'e b" 
Hüseyin Cahidi, yenilik kavgalarile o- bir gün Abdullah Cevdete, kaç zamandır ~in gence bir de baba bulmak Ifızımdı. lur. Ancak, koiza gübreyi sever bir ne _ cılar da .ya.g der~esı. eksı mesıo · 

rada tanımış ve ııevmış· tik·, na,"lr, aevmic::- dilimin altında evirip çevirdib~im bakla- Hiç .ı;tc::iinm d k ı · · 1 husu~ta ıstıcal gosterırler. ıoO 
J "S l: ___.- c en a emımın ucuna ge - ı bat olrluğundan sonbaharda iyi cürümüş . oo-toı 

tik delil. aşık olmu~uk. Cenahın şiir - nın ucunu gösteriverdim. }Fın ilk i~mf yazdım Mesela (A) paşa b' .. b .1 h 11 .h 1 tm Bır hektar tarladan ortalama 12 ıcsr' 
lerini .bir deftere orada toplamı~tık. İşte Zavallı Abdullah Cevdet, tayyare gör- ~ H lb- k" ··., d +:_ · · · 1 ır g~ re .~ e ası anmasını 1 ~a .e . e- kilo tane alınır. Her yüz kilo taneYe rl'r.' 

a u ı. o gun er e ll3tanbulun ~n melidır. Boyle yapılırsa hem k.1aa ıyı ve . 1 nır· ·~ O 
edebt kültürürnüz böyle teşekkül edi - müş Rabeşli gibi, müteheyyiç bir hayret h · · · · b . 1 ll v . k d' . . k'b şılık 150-160 kılo da sap saman a ı "ıd meş ur sıması ısmını ~=um ~u andıgım çok mahsul venr hem de en •sını ta ı • ıt U" 
yordu. içinde kaldı. Yutkundu, düşündü, içeri (A) d ttst ı·k b' - '. . . . nesinin yüz kilosu 30-35 kilo Y8

E>' ,ıı • o paşa ır. . el.l ız o r.u o:: "ava (A) l edecek hububat zıraatı verımlı olur. Kol- . • .. . tts• ;.r 

' Nlhayet, gu·· nün birinde edebi'-·at mu- gittid ,,dısarı çıktı ve: b" d k ·k ı·· ·· .. k lkmı 1 kilo da kü~e verır. Ya~ tenvira ııt• 
J • pa§anın ır e arı a uru nu yaptırmı,ız. 1 zayı hiç bir zaman buğday, npa a ş . · . kuJlallı , 

allimimizin takdirleri, bana az gelrneğe cSize lAyık de~il ant...y)a .. ~ yarım cümle- K ik ı·· k k . k w t t rd· B·ıl nayıde, kauçuk fabrıkalarında 13~ ar a ur, en or unç bır tesadüfle tar'aya e memege gayre e mP. ı ır. ı - K" . . h , k ,erJef· ıJ 
~ladı. Kudretimi matbuatın imtihanın- sile cebime, birçok )"lllık mesaimin rrıu - h.k. · b 1 d ğu . kil h'tl d h b bat k. uspesını ayvan ıar severe ) · S 
dan geçirmek ~iyordum. kabilini boşalttı. k~ ay:n~ 

1 
u udn ~ .. s.ay:fay~. hatta hi - , kı~ ~~z~ e en ~u ı er et u fu li~· ı- nun terkibi yüzde hesabii e şöy)f!nir:,d • 

h .ky;nın. uk un u,.. su tu~~'-~rmiştir. Bu mıKnı 
1 

o zanınk.ar. asıntahras 
1 
ge ırnfı"ed .ı1r. 11.72• azotlu maddeler 30.78, ya~lı J1l110 ~ O günlerde cKehkeşa.Jb isimli bir Genç şairdim d~im a .. kapıdan çı - ı ayeyı o uyunca, gayrı uıtıyari hPrke- 0 zanın e ımı ya o uma, ya ı e ı e d 

8 
dd 

1 2818 c;r 
mccmua çıkma#a başlamışh: Halid Fah- karken, hayal kanadlarını sı.çnııştı, yarı sin aklına günün kahramanı ola 0 paşa olur. Fakat fide usulü geniş zirRatte ucu- eler 9· O, azotsuz ma e e: · 9~~ .. ı;~ 
ri ve arkadqları neşrediyordular. Bir zengin bir adamın gururu ıçinde idim. gelecekti.. Gelmese bile hikayenin içe _ za malolmadığından bu şekil d.ıha ziya- loz 11·58• m~vaddı madenıye 7· ile sı0t. 
müsabaka açmışlardı. Cesar~t edip işti - Elimi sa~ cebimin hazinesine ôaldırdım. risine karışan pa~nın resmi: Oşte 0 pa- de ki.içük mikyastaki zeriyatta .atbik c- rakamlara go.re azotlu ~a~delerıfı.2 ıc". 
rak ettim. Ertesi hafta s~vinç baygınlık - Bir de r.e görcyim: Hepsi tam yirmi üç şa benim diye!) bağıracaktı. 1\für~ttib bu dilir. Bu takdirde tohumu önceden blr suz maddele·rı· arası~dak~ nıs~t/5 0ıd~ ları geçirerek bir de ne göreyim: Birin - kuruş de~il mi? hikayeyi dizerken, nasıl ki. yazarken bPn ya~ı~a ekilip fide yetiştirilir. Sonra bu dardır. En ıyı !.emı~ ~ısbetı ~.1 1nıı '~ 
ciliği kazanmamış mıyun? Açık bir mu- Fakat bir hafta ~nra, (Türk Yurdu) böyle fena bir ihtimal diic::iinmedim jo:: ... , fideler sıra sıra ya ere dikilir, yahud da ~ndan kolza küspesını yalnız ~~ ve59 

habere ile, beni matbaalarına da çağın- mecmuasında çıkan ilk manzumeme bir o da hiç bir şey düşünmemiş .. musahhih l pul1uğun açtığı çiziye bir - bir bı~a~l~ - dir.m_e~ d~~ olmaz. Kepek, sa~u r.istıe~ 
yorlar .. gittim, konuştuk, hirincilik mü- sarı altın vermişlerdi. Bu sarı altının le7- yazıda yalnız tertib hatası a"3dı~ı için r ak arkadan gelen pullukla ortul"Jr. re gıbı bır şeyle karıştırılırsa }lS {91 
kMatı olan boyunbağını da .. ıdım. Halid zetini ve kuvvetini efer bizzat tatmnd! _ aklına bir şey gelmemiş .. gazpte bası! _ Maamafih her tarafta yayılmış olan ekim biraz düşeceğindc~ hav.y~nlara datı ıı~•; 
Fahrinin elile boynuma takılan bu gem nıı.sa ben size anlatamam. Onunla Ada - mış, ben bir nüs.lıa almıc:ım. O gece mi _ şekli, tohumun doğrudan do~uya tarla- dalı olur. Kolza küspesının ıtuVV.E: ıeıtle 
beni hala o gündenberi Babıali yokuşun- ya gitmi~tik. Dikkat ediniz. gitm.ıştim de- safir bultınduğum bir ahbab ~vinde gece va eksilmesidir. Bu da va serpme, ya- kmda akılda kalacak bir raka.rn.sÖY~;ı:;Ptı 
da sürükleyip duruyor. miyorum, yemekler yemiştik, biralar iç- yarısından sonra yatağımda 1,özdcn ge - hud da sıravari olur. Sıravari ekildi~in- lanm gelirse denebilir ki 45 kılo 

Ondan sonra ikinci yazım cİçtihad~ mi.~tik, arabalara binmiştik. İşin tuha!ı çiriyorum: Birdenbire ya:,.,~ımdan deli de .sıralar arasında 40-50 santim mesafe 100 kilo kuru ota muadildir. ) 
da çıktL Buraya senel""rce, amma sf'ne - bu kadar zevkü safadan sonra dönüşte, (Devamı 9 uncu sayfada) bırakılır. Dekanna sıra usuliinde 2-:l ki- (Devamı 9 uncu sayfada . 
cc==~~==~==~========~========~==============~~====~:=~==========~~~~~~=================--==7~================~~dl: 

Salona avdet ettiğimiz zaman göğüs - ccSmı Posta» nın tefrikası : 28 züne baktıktan sonra şu cevabı ve~ 0i 1 

lerimiı.i parçalıyacak gibi çarpan kalb - - Takdir buyurursunuz ki ha) 

::~=~y:~~~\~~r~~·:.:;:,~~s ,: ~ lE ~ §gL_ gF- ;; ' i re~:r:ı:;.~iris:d~k~n~=~~~~:,~ ;çi• ,6' 
rasına karışmaktan bEı.şka çare bulamıyo- w~ zünü kestim: btiııi1 

ru~;.,..panya, muttasıl taıııııanya_ 1! 1) ll D ~m 1 M ~ ~ rıı, liı.4l1 de ~~j~~1·v:1~~:~m;ti~~:i~!.ın ;,~:tt; 
- Aşkımıza Necla!.. 1!; ~ ~ ,... ~ U!{P I!J ~ bulmarlan evlenmediniz; vük~ek g i5"' 
- Aşkımıza Haşmet!.. nüzü bir öğretmene el ~zatmaldll 
Mahmurln~an gözlerinin her bakısı tt• · Jttl -:.- • e ınız. a~v 

içimde yangınlar yaratıyor. Onu beyaz Projesi bozulan Bay Danişin yilı 
bulufara bürünmüş kanadlı bir melek Yan:ın: Zeynel Beoıim Sun canının sıkıldı~ anla.şılıyordu. ır içiP 
gibi görüyorum ve ansızın uçup gitme - Halkevi salonu dönüyor, Oturduk. Şu Ferhundeye iki söz söy- - Gittim efendim; beni fevkalade ne- _Bay direktör; dedi, kızım v!l:ı1ı~ae 

1 

sinden endişeye düşerek yalvarıyorum: Dönsün!.. lesem mi? Ne diyeceğim?. Amma yaptım zaketle karşıladılar. Biraz hoş beşten son- }'lll1lu ..r 
- Beni bırakma Necla!.. Ben senin e- isterse yıkılsın!.. ha!. Terbiyesiz mi olacağım?. ra maksada girdim. de büyümüştür; darJ ığa taha ıe c"Wııı 

mez. Evet, ben de bir ö~et.men ıstı1 
1 bedi esirinim. Sensiz yaşıyamam!.. Necla uçarsa?. Yanımda iki kültür direktörünün ikisi Beyefendi; dedim, Bayan NeclA kızı - dim amma onun hayatını, yaş::ıyı~:1 ııe~ 

- Dikkat et H~met; ayaklarıma bas- - Necla!.. birden eğildiler, kulağıma: mızla Haşmet C'..iineş arasındaki müna - t v .. i:ll 
genişlettim zannederim. Haşrrıe tı'"· ~" 

1 mağa başladın... - Ha§met!. - Gidelim artık; saat üç. 1sebeti biliyorsunuz. Ha~et Güne1 cid - lt ' ıl 
Sahi.. dansediyorduk. Ben sarhoş mu- - Niçin dansetmiyoruz?.. Diyorlar. Ayağa ka1kıyoruz. Fırıl fırıl' den sevilmeğe 'Ve ~yılma~a de~er bir kızımın izdivacı bunun aksi olnC\ 1>1tlt' 

yum?.. - Edelim... dönen kaııma karı~k bir otomobile geli- l gençtir. Bunu zatıaliniz de takdir edi - ca ederim hangi baba bir tan~cı fel9ıce 
- Ben ~rhnc muyum Necli?.. Kalkıyoruz; sende!edim mi?. Madem- ni, güveyi ve ... Neclayi bindiriyoruz. yorsunuz. refahtan yoksulluğa, saadette • 

....., ta ., JtıP' 
- Çok içtin... ki scndelemcdim; kültür direktörü ne - Ondan sonrasını bilmiyorum. Bu sabah hmektebde bu i7 mevruu - a r ·· feJlv 1 

- Sen içmedin mi? .. Neden sarho~ de- den arkamdan: * bahs\-oldu. Kadın, erkek ö~retmen arka - - Çok güzel söylüyorysunu~ e p1iiııtı,. 
~n?.. - Dikkat, Haşmet!. Sallanıyorsun. Neclanın babasına giden mekteb di - daşlar sizinle benim temasımı muvafık fakat. Bay~ndNeciA ;ıe H~r=~~rıdii~~ 

- Ben senin beşte birin kadar içme - Dedi?. Bu Necll benim mi?. rektörünü bekliyorum. Bekliyoı-um deJi1; buldular. Mez.iyet bahsinde çok zeni(in sebetıne sız e tara tar gı ı ı:. ôJlıc ç• 
dim... - NecU.! Sen benim misin?. kültür direktörünün evinde hep beraber olan bu fakir ~etmen hakkındaki dü - İki gencin bu şiddetli alakcsışıi.Jlldi ):ır 

- Haj,r 'Necll!. Beni senin dudakla - - Seni ~viyoruml.. bekliyoruz. Dün ak.§am geçirdiğim hele- 'şüncelerfnizi ö~enme~e geldim. için hiç bir tedbir almadınız.yette bit"' 
rın sarhoş etti... - Sana çıldırıyorum!. canlı intb:ar saatlerinin dehşetini anlat - Hqrnet GUneş kızının derin, samimi gm hacayı sarmıştır, bu vazı l. 

Yerimize oturuyoruz. NecYA uçuyor. Yaşasın dans!. Bizimle beraber salon ma~a imkm yoktur. ve ciddi bir ll§kla seviyor. Öyle görü - lerinden nasıl uzaklaşırlar?. ir'et 6(1 
Halkevi salonu dönrneğe başladı. Karşım- da dönüyor, dansedenler kendi mihverle- Mekteb direktörü içeriye asık bir çeb- nüyor ki Bayan NeclA. da Haımete karşı - Kızıının terbiyesi benirn ~re~'\ • 
da neden üç tane Daniş Bey var? .. Kül - rinde fınl fınl dönerek yürüyorlar. Aca- re ile girince evin olduju gibi başıma yı- likayd değildir. Bu va.ziyete meşru bir mi dinlerneğe müsaiddir baY' erıedeb 
tür direktörü ikileşti. NecU?. Yarabbi!. ba biz de öyle miyiz?. Ne münasebet?. kıldıA'ını hissettim. Neticenin menflllJi şekilde nihayet verebilmek için kızınır:ılben onu Haşmetle temastan J1l 

N eelAnın yanında da ara, onrn dumanla - - Canım Neelll. yüzlinden belliydi. Hq:ınet Güneşe btiyorum... lirim. 11~t) 
tan başka bir NeciA daha var. - H8f01etim1- Anlatmala bqladı: ~ Dallif, ur:un urun karısının yü - (.ArkJlSl 



c_---...;;Ç_o_cu_k_b_a_k_•m_•_) ı 
Becerikti ve 

intizam1 sever 
çocuklar 

. Çocuğunuza in 
tııanu, disiplini, 
~erikliliği, in -
Ce zevki nasıl a -
Şıla'yabilirsiniz? O 
~un boş vOOdtle -
11inde o kada 
<:anıı olan mera -
kını, o kadar ge -
niş olan hareket 
ihtiyacını tatmin 
etınek suretile .. 

Çocuklarını -
lı rastgele oyun 
0Yna:nuya bırak -
lnayınız. Ana mekteblerinde, çocuk 
bahçelerinde olduğu gibi onlara hassa
larını işletme yolunu öğretiniz. Bu 
ltıPkteblerde altı yaşından aşağı ÇO -

~khra bu maksadla §arkılar, dans -

ılar, resim ve el~leri yapmayı öğretir
er. 

Badiseler 
modaya hakim 

oluyor 

1( Her kad•n bilmelidir) 

Kendi elbisenizi 
kendiniz 

boyayabilirsiniz 
İster modası 

geçtiği, ister sol -
du:ğu için, rengi -
ni değiştirmek is
tediğiniz elbise -
yi mutlaka boya
cıya vermeniz i • 
ca b etmez ya ... 
Bazan onu ken . 
diniz boyarnayı 

daha muvafık bu 
lursunuz. Fakat 
yalnız. 'boyama • 
ya karar vermek ve boyayı almak kA.
fi değildir. Boyanacak kumaşın husu -
siyeti hc:kkında •bazı şeyler de bilmek 
lazımdır. 

Bir kere koyu renkler açık renge bo
yanmaz. Daha koyuya" boyanabilir. İ -
kincisi: Kullanacağınız boya, kumaşın 
esas rengine göre değişik neticeler ve
rir. Açık kırmızı tbir elbiseyi mavi boya 
ile boyarsanız kurnaşınız menek~e ren Ayni usulü evde de elden geldiği ka-

d gini alır. Mavi kumaş sarı boya ile ye-
ar tcmine çalışmalıdır. şil, mcnekşe rengi kumaş sarı boya ile 

lt'·nesimli bir kataloğunuz, bir de u:u kahve rengi olur. ve ilh ... 
Ut makasınız mı var. Bunları çocuga Yünlüleri siyaha boyamak için: 60 

"~t:nıell. Ve cŞu resimleri bozmadan gram (parça halinde) Bois de cam -
ltes çıkar, bakalımı. demelisiniz. Renk peche'i bezden 'bir torbacığa koyar, so-
renk boncuk alıp bir kaba koymalı, ço- ığuk suya atarsınız. Ve yarım saat kay-
~~un eline bunlarla! birlikte bir de ti- ınatırsınız. 
te 1..utu turmalı. cHaydi, güzel bir kol- Boyanacak, yahud boyası tazelene -
Ye diz bakalım» demelisiniz. cek (çünkü siyah kumaşların rengini 
ı· nenkli resim kalemlerile cçizgi ha - canlandırmak için de bu usul kullanı-
~ll~eki resimleri boyamasını», alelade Her mühim hadise modaya bir kay- ~ı~.) Yünlü soğuk suy~ ~atırıp çıkarır, 
U.şun kalemle cçiçek, meyva, yap - nak olur. Bu yıl modası da, bir çok mo ıyıce sıkar. kaynayan ılaçh suya dal -

~ıakl&'r çizmesiniı. söylemelisiniz. Ça - , dellerinde, pek tabii olarak, harbden, dırırsınız. Ve yarım saat daha kaynav-

8
.n"-n bir havaya ayak uydurmaya, re- askerlikten ilham aldı. Ve bize apolet- tı.rsmı7.. Sudan dışar: A alırsmız. Su. a 
ırnıerdt> gördüklerini size anlatmaya lu tuvaletler, kordonlu, saçaklı roblar, bıraz sul.f~te. ~e fer ılave eder, çarpa 
~Şifik etmelisiniz. 1 üniformayı andırır tayyörler, asker ka çarpa entırsmız. Kumaşı tekrar bu su-

Ve basit k k ll l putlarını hatırlatan mantolar verdi va sokarsınız. Ve tekrar yanın saat ona , ısa • çocu masa arı ı · " . 
lnla•- 1 B"Ih h 1 Bunla .. dan bazılan fazla eksantrik. Gi- kaynadıktan sonra sıkarsınız. Sogu -
L:ı ... ııa ısınız. ı assa ayvan ara a-

1 
. .l • • ··ı d ku 

"-~ rrıac; ll B 11 d k' hayvan yilmec:i nazik ve tehlikeli şeyler. Ek - yunca duru suuan geçınr, go ge e -,_ a ar... u maısa ar a ı ., 
1 

. • k t 
~rı 1 1 M h ısantrıK şey er gıymege ve ya ış ırma - ruma,·a bır:ıkırsınız. 

sı.; ~k konnc:tunna ısınız. u a - 1 k ·· "d t"pd ı ı -·-----------"er 1. ~ ~ ya a ışı ve musaı ı e o ınıyan ar -

Sayfa 7 

Yazan: CEV AD FEHMt 

Portekizli mühendis 

Pencerenin önünde id ik 1'e içeririni adamakıl:ı görilyO'rduk 
Kapının zili yeni sualler sorm.ıya m!- komiser her memura abluka mıntakası 4 

ni oldu. Gelenler serkomiserle müddeiu- nın hangi noktasmı işgal edeceğini fısıl• 
mumi muavini idi. Cinayet masası §efi dıyarak tarif etti. Vazilesini öğrenen mc
yorgun gözüküyordu. Kendini bir koltu- mur aya.klarmın ucuna basa basa süzülüp 
ğa atarak biz sormadan o günkü faaliye- uzakla~ıyordu. Nihayet sokakta müddci
tinin neticesini anlattı: umumi muavini ile beraber dördümü21 

- Tam manasile yerimizde sayıyoruz. kaldık ve bahçe kapısına doğru ilerle -
Necdeti meydana çıkaramadık. Cesed de dik. Kapının önünden salonun içerisini 
bulunamadı. Yazı makinesi ile mektubun hayal meyal görmek kabildi. Hayal me • 
üstünde eıdivenli parmak izlerinden baş- yal diyorum. Çünkü pencereleri örten a
ka bir ~y yok. Ha, mütehassıslar rnek - çılıp kapanır demir parmaklıklnr kafes 
tubun ayni makinede yazıldığını teyid vazifesini görüyor ve rüyeti güçleştiri
ettiler. Hapishanedeki tahkikat ilerlemek yordu. Bnhçe kapısını g:Jrültü etmeden 
bilmiyor. Hay Allah belasını versin, be- açmak müşkül olmadı. İçeri kaydık. Şim
nim derdim kendime yetişirken bir de di adeta pencerelerin önünde idik ve içe
polis müdürünün dırdırlarını dinle ... Ga- risini adamakıllı görüyorduk. 
zeteler sabırsızlamyorlannış .. bana ne? Tuhaf bir ürperti vücudümde dolaştı. 
Dilimin ucuna kadar geldi. Polis müdü- Salonda iki k~i vardı, bunların biri Lcy
rüne az kalsın tbeğenmiyorsanıL tahki - la Hanımdı. Yüzü dönük olarak oturmuş
katı siz idare edin~ diyecektim. Evet, şu tu. Karşısında bir koltuk vardı ve bura-
i§i bir yapsa da görsek... da arkası bize müteveccih olduğu halde 

Rıdvan Sadullah sordu: oturan adamın başı koltuğun listünde gö-
- Polisler aşağlda mı? rülüyordu. Tıpkı Necla Hanı:nın t:ırif ct-
- Evet, iki otomobile doldurup getir- tiği gibi çok açık renkte sarı ve rnunta • 

d im. On b~ k~i. .. Kafi d$1 mi? zam taranml§ saçlan vardı. Dernek mi sa-
- Kafi. !ir beklediğimiz gibi Portekiz1i m:.ihen-

di e ı masallan çocuk daha zevkle da gülünç görünebilir. Fakat bazılan 
Iller Ve daha iyi beller. o I·adat ince düşünerek hazırlanmış ki 

~ Yavrunuzu, döküp saçtığı oyuncak - yepyeni bir tarz olmak itibarile mu -

Saat on buçuğu geçiyordu. Bir müddet disti. Genç kadının dudaklannın kımıl
şuradan buradan konuşuldu. On bire on dayışından durmadan konuştuğu aniaşı • 

Sütlü elma tavasi kala kalktık, paltolarımızı giyerek aşağı lıyordu. Belki de herifin birbiri ardısıra 
N f• b" t tl d Al k 1 indik, dışarıda yarı bulutlu ve soğuk bir sorduğu suallere cevab yetiştirme!<te idi. e ıs ır a ı ır. ınaca şev er: .. . 

· . . . • hava vardı. Günlerdenben devam eden Jestleri heyecanlı idi. İkide bir gözleri 
250 gram un 2 yumurta, uı bır baTdak ~ h 1 .. k.. d. b"l . ı· G""kt 

yagmur e e §U ur ıne ı mış ı. o e pencereden dışarı kayıyor, fakat çarça • 
t tı v~ elbiselerini toplamaya da alış- hakkak ki pek boşa gidecektir. 
ll'rnalısınız. İntizamı böyle öğrenir. E

B&sen çocuk, nizarn ve intizama kaT -

'
1 

tahmin edildiğinden çok daha fazla 

süt, sade yağ, toz şeke:, (?; 6~ tane el- solgun bir ay kab gözüküyor, kab bulut- buk kendini topluyordu ... Zavallı ka -
Kremah tath ma, bir kadch rakı. Bır çımdık tuz. ların arasında kayboluyordu. Pclis oto - dın, kim bilir ne kadar korkuyordu. 

Bu da güzel bi~ tatlıdır. Alacağınız Elmaları yıkayınız; soyunuz; dilim - mobil!eri apartımandan 10-15 metre mc- Pencereden sızan ışığın zayıf ay~ınlı-
\ı e 

Yaradılı.ttan husastır. 

Şık ve yeni bir 
'a.pka modeli 

şeyler ~unlardır: Iyi cins ekmek. B~raz leyiniz. Unu, iki yumurtanın sarısı ve safede durmuşlardı. Yalnız serkomiserle ğı altında serkomiserin tabancasını çıkar
ılık, şekerli süt, ayrıca yarım litre şe - sütü karıştıraırak pek sulu bir hamur rnüddeiumumi muavinini getiren araba dığını gördüm. Rıdvan Sadul1ah ise elie
kersiz soğuk süt ve dört yumurtanın yapınız. Yumurtaların beyazlarını be - kapı önünde bekliyordu. Biz de ona bin- ri ceplerinde, gözü pencerelerde öylece 
sansı. k"" ··k haline gelinceye kadar dö- dik. Öne geçtik ve •hareket ettik. Diğer o- duruyordu. Serkomiser boş kalan elile 

yaz opu d lm • b 
Ekm~ği ince ince ve kalıbınızın bü - Elm tomobiller de arkamız an ge ege aş - evin Leyla Hanımdan a' dığımız an~h -

vüp oodan sonra hamura katınız. a , d 1 C dd 1 t nh ·d· Old k ~ 
yüklüğünde dilimler, kalıba yerleşti - ııa ı ar. a e er e a ı ı. u ça a5ır tarını da bulup çıkardıktan sonra sokak 
rirsiniz. Üstüne şekerli, ılık sütü dö - diliml~rini bu ~amura _bulayarak, ta - bir yolla korna çalmadan ilerliyorduk. kapısına doğru ilerlemeğe başladı. Biz de 
ker, çekineeye lk<ı\iar •beklersiniz. Son- vada kızdıracagınız ya.ıgda kızartınız. Binadan hayli uzakta durduk. Memurlar kendisini takib ettik. Üç c.yak mcrmer 
ra yumurtaların sarısile ve şekersiz Şekerini çıkarıp tabağa aldığınız vakit ara·badan aşağı indiler ve verdiği i~aret merdivcni en ufak bir giin1ltti çıkarma
sütle yapacağınız kremayı üstüne dö - üstüne dökünüz. Hamura azıcık tuz at- üzerine serkomiserin etrafında toplandı- dan aşarak kapının önüne geldik. Son 
ker, fırına verirsiniz. ma'Yı tabii unutmazsınız. lar. Cinayet masası şefi alçak sesle: merdiven basamağı ile içerilik kapı ara

Çocuklarınız için de ornnnz 
Minimini kızların elbiseleri de ken -

dileri gibi şirin ve cici olrmı'lıdır. Tatlı, 
şen renklerde, işlemeli, kordeHHı, fi -
yongalı hasılı ucuz fakat iç açan gar·
nitürlcrle süslü olmalıdır. 

Ankara yünü bu mevsim için en el
verişli bir materyeldir. Isıtır. Yumu -
şak olduğu için çocuğun zevkini ok -
şar. Bilmez misiniz, çocuklar tüylü ve 

İlk k .. vumu~a·k şeylerden ne kadar hoşlanır-
ÇQJt • ~ ayı bize ~rçekten çok guzel, ı" r? Renklerden toz pembe, boncuk 
l Şırın ·ı·kl ı· d" Ö I · a · 
i"kler ki Yenı r er re .ır ı. Y e y~n~- mavisi, kanarya sansı, çağala y~ili, 

birden . ' .b~.zı senelerın mod.ac;ı gıbı beyaz ... Tam çocuk renkleridir. Fakat 
ftıis bıre goze çarprn.ıyor; az çok geç- bunları ic&:bına göre tatlılaştırmalı, a
ediİi:Odayı hatırlatıyor fakat dikkat çık, p:ırlak veya donuk gösterıneyi bil
ÇoJt d ro bu eski modanın çok farklı, melidir. Garnitür yerini tutacak ikin -
ll~b· .aha Şirin oldu~ farkediliyor. De. ci rengi ona göre seçmelidir. Mesela: 

ılır k' B .... 
tarana ı: u yı~ m~asını~ k~ba, ha~ uçuk maviye canlı .~ir turunc~ susu 
~e övhrını i.şlemış, ınceleştırmış de bı. konulrluğu halde, goze çarpan bır sarı-

İ3llh-= sunuyor. yı beyazla, soluk mavile kan~tıra~ak 
het keass~ ~ok biçimi şapkalarda bu ci- bayağılaşmaktan ~urtarn:alıdı~: ~~ -
bak ndını kuvvetle hissettiriyor. İlk tün bunlar annenın zevkıne, gorgusu -
lliz ışta bir fevkaladelik görmiyeceği. ne ye yavrusuna karşı gösterdiği iti -
haıt:~ tokun umumt duruşuna dikkatle nanm derecesine ~ağlı .~e~l~~di~: Es~s 
"ar z. Öne doğru ne güzel bir meyli çocuğa, büyüklerın kuçultulmuş bır 
'aı· · Arkası başı ne kıvrak bir şekilde örneği imiş gibi, ağır •başlı modeller ve 

lYor koyu, donuk renkler giydirmemektir. 

Bu kazağı -yaparsanız- beğene -
ceksiniz. Üç sıra kordelası, üç fiyon -

gası giyen kada:r sevimli ve neş'eli gö
rünecektir. Hele bu kordelanın rengi -
ni yiinün rengine muvaffakiyetle uy -
dururs:ınız muhakkak ki modeli çok, 
peık çok beğenecek.siniz. 

- Şimdi talimatımı dinleyiniz, dedi. sında küçük bir salıanlık vardı ve &a 'o -
Biraz sonra size göstereceğimiz bina ana nun ufak bir penceresi bu sahnnlı~a ba
cadde. ara ve arka sokaklardan olmak ü- kıyordu. Pencereden salonun yarısı gö
zere üç taraftan sarılacak. Dördüncü riilüyor. fakat Leyla Hanımla Portekizlf 
cephe komşu evin bahçesine oakıyor. Na- mühendis görünmiyen kısımda kalıyor • 
zarı dikkati celbetmeden bu bahçeye gi - ıardı. 

remeyiz. Halbuki en ufak bir gürültü çı- Serkomiser el yardamile anahtar deli
karmamak lnzım. Binaenaleyh teşkil e - ğini buldu. Anahtarı deliğe soktu, çevir
deceğimiz kordonun içine komşu evi de di ve akabinde hiddetle mınldandı: 
a1acak olursak dördünc:i cephP. dahi sa - _ Hay Allah be'asını yersin! 
rılır. Tekrar edeyim. Gürültü yok. Gözü- Anahtar dönmüyordu. Acaba kapı ki • 
nüzü dört açınız. Yakalamak ısted\~imiz lidli mi Ui? Fakat Leyln Hanımla ko • 
adam şeririn biridir. Mecbur kalırsanız nuştuğumuza göre açık kalacaktı. Scır • 
silah istimal ediniz. fakat herifi diri ola- komizer kilidi zorladı ve bu zortavışı es
rak ele geçirmek lazım. Bunu da sakın u- nasmda biraz da asabiyetin tesiri'e ufak 
nutmayınız. Haydi şimdi gürültü çıkar - bir gürült~inün husulün !:! mfmi olamadı. 
madan beni takib ediniz. f.,te bu gürültü sahneyi birdenbire de -

Biz önde, memurlar arkada, binaların ğiştirdi. Salond"' iskemlelPrin dr.vrPisinl 
gö1gelerine sığınarak yürürniye başlad•k. andıran bir gürültü oldu. F:ıdvan S:ı.dul
Arkadaşlarımı ~ tabii bi"miyorum. fa- la'ı derhal :ters yüzü geri dönerek mcr -
kat ben çok heyecanlı idi.m. Bi~i kaç g~.n- divenleri atladı ve bahçeye koştu. İçeri
dür buna1tan muamma. ışte nıhayf'l ço - sini görmek istiyordu, fakat geç kalmış-
zülecekti. . 1 tı. Elektrikler söndü. İçeride :ı.caba ne o

Bina g-örjkünce serkarnıser durdu. Ar- 'uvordu? Serkomiser artık her türlü ı; -
kasına dönerek memurl~ra .isar:t. etti. Ay tiyatı elden bırakmış, omuzlarile kapıya 
bir ~ul~t.un .. arka~ına gırmıs. bızım faa - yük'eniyordu. Fakat kapı öyle omuz dar
liyetımızı gu.çle tıren rne~tab kararmıc; - bclerile yıkılacak cinsten değildi. Olsa 
tı. Karanlık içinde. arada daha havli bile bu işi bir kişi .beceremezdi. Ben de 
mesafe bulunmasına rağmen evin alt ka- kendisine yardıma koştum. Şü,ph<> yok 
tında, salonda ışık bulundu~·ı vazih ~e - ki herif nasıl olsa yakalanacaktı. Bizim 
kildP görülüyordu. Demek hPk'Pdi~imiz endişemiz bu değil, genç kadını kurtar -
mb:afir ~ıelmişti. Ovun baslıyorclu. akt (Arkası var) 

Binaya on adım kala tekrar durduk. Ser m ı. 
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8 Sayfa 

Ticaret V eki i dün çay ve 
ç uval tacir erjle görüşt ·· 

SON POSTA 

Boşanmalar niçin 
çoğalıyor? 
(Btı§tarafı 1 iı•d so.yfadn) 

vasına bağ'lı bir erkeği de çileden c:ıka-

Birincikinan 22 

Ameri~adan Finlandiyaya üç motörlü 
50 tayyare gönderildi 

rabi!ir. ( Baştarafı 1 inci sm1tada) ştmal!ndf" UerUyen Flnlll.ndlya tıtaatı, ştd ~ 
(Baştarnfı 1 inci sayfada) Bl-ı giisterdi~imlz kolaylıklam mukabil Ben, ens~ine vur, lok.masını al, denen İlk parti olarak üç motörlü 50 Ameri- detu muharebeden sonra Angajaiervl 

Öiileden evvel gene şehrimizin iktı - halkın !htlyacını temin noktasından 0-t.i l~ln tipten bir adamım. İşimden ~"ıkar, evime 1stirdad etml~tlr. 
~ emnlye•te kalmnmız lbımdır. " kan tayyaresi sevkedilmiştir. Hcls!nk1 ve Vlbork elvarıarında lkl taY>''" 

sacll, mali, ticari mühim simalarile te. Bundan sonra Vekll hükümetin her ıtha _ gelirim. Sigararn yok. içki kullanmam. İngiliz tayyare ve harb malzem~sinin re dü§ürillmiiştür. 
mas eden Vekil, öğleden sonra Mınta- IAtçı, her tüccarla ayrı ayrı meşgul olma - Yani kendimi methetnıiyeyim amma, de yola çıkarı!mı.ş olduğu haber eılınmış- Fin tayyaredierinin 
ka Tic<ıret Müdürlüğünde çay ve çu - sına ne maddeten imkan ve ne de mantıkan tam bir aile babasıyım. Fakat ne Ç'lre kı, tır. kahramanlıkları 
val ithalat tüccarlarının toplantısında lüzum ve ururet olmadı~ teşrlh etmiş ve benim bu meziyetlerim kadının gözünde Sovyet tayyarelerinin faaliyetleri 1./ır.dra 

21 
CA A.) _ Royterln Finl!ndl': 

,.avcılnr ve ~'Uvalcılardan bu maddele- nihayet çnycılara bir llm1ted §irlı:e_tl teşkil hiç te layık olduguy ehemmıyı>ti bulama- Londra, 21 (Hus··~) - Sovyet hava ordusu nezdlndekl hus··-• muhabiri gözü U r-. ..'S • • • • • etmelerini ve bükilmetle bu teşekkülün te ~· ~ 
rin fir.t yuksekliklennın sebeblennı mas etmesi lll.zım gel~i blldirmlşUr. dı. Karım sinirli, asabi.. olur olmaz şeye kuvvelteri bugün de büyük bir faaliyet gördü~ü b!r badJseyi şöyle anlatmaktadl~ 
sorrruştur. Bu teklif çaycılar tarafından tehalültle kavga çıkarıyor. Çocuklara kızsa, sanki göstermişlerdir. Bu tayyareler, cenubi Kareli berzahında, 6 FinlfındJya taYYıır 

ÇnyCJ'nr da her tthalfıtçı zümre gibi ha - kabul f>dllm'•tlr. ı::ı•ketın bugün formall _ ben evimden getirmı.ş· im gibi: " · d 3 veya 4 bombardıman tayv...resi olmak ~ 

ı ~ ~.... Fin'Andiyada muhtelif şehirler .ızenn e re 11 So~t tayyareslle 30 dakika çarpışııııl rtçte finUann yükseldl~l.nl, dahilde atolda. teleri ltmal edUecek ve bu takdirde çay için _ Bıktım senin evladlaruıdan! k b' k bo ba t ı rdır Bu mc 
nn azaJdı~mı, ayni zamanda talebierin faz- de ldzım gekn akredJtlf açılacaktır. D" b - .. k.. 'd ğ ka uçara ırço m a mış a . - tır. 
lalaştı~mı ve bu hareketıerin dahilde de tl. Gfimriiklerde 50 bin kilodan fazla çay bu- ıye agı.~yor._. mum un .. o. u. ı.:. - yanda Helsinki, Temafors ve Viborg Flnl~ndiyalılar, hiç bir zarara utrama~ 
at yü~kliklerine sebeb oldu~nu söylemiş. lundu~·J ve bunların Ithallnin piyasada der. dar tahammul ettim. Fakat oyle bır hale bombardıman edilmiştir. zm Sovyet tayyarelerini uzaklaştırma~a ınu~ 
lerdi,·. • hal akJslert görülecetı anl~ıldı.fından, bu geldi ki, eve gelmekten adeta Crkmeğe Helsinkiye 20 bomba düşm!iştür. Bun- vaf!ak olmu§lardır. 

Vekll, büttln bu söylenllen şeylerin evvelce çayların gfimrfik iştnln tamamlanması da başladım. Çünkü hiç yoktan bir kavga lardan biric;i bir hastaneye isabet ederek, Amerikanın yardımı 
mcmlekete ithal edllmlş olan blr malın meş. aradn göriişülmüştilr. çıkarıyor, ne yemeğin, ne istirahatin ta- hayli tahribat yapmıştır. Şehrin muhte- Vaşlngton 21 (A.A.) - İyi bir membadan 
ru bir klı.r mıves1le satışın~ devam etm~e Çayr.ıJardnn sonra çuTal Ihracatçılan ile dmı anlıyordum. Sinir hastalıktır, hasta- li! yerlerindP. yangın çıkmıştır. bUdlrlldf#ine göre, FinlA-ndiya Amerika ııiln 
mll.nl olamıyncııCmı, blr tuccann bir malı görti•en Vekll, onlara geçen müddet zartın. k h kul b 1 T h mmül Bugu-nku- bombardımanlar neticesinde kfımctine müracaat ederek harb ıevazunı :ı11 .. ı 
maliyet fiatının üzerine bir muayy.en kAr ko da çuvııl plyıı.<ıasındakl gayrltablt hareket - lı . ta er un aş~na ~e ır. a ~ bayna.•ı Için 50 milyon dolarlık bir J[rtu> 
ynrnk s:ıLınnk dürustlüğünü gö-stermesi :A. - terin ç'lk gayrlmü.sa1d kar§ılandı~ını ve çu- ettım, fakat her şeyın bır raddcsı var. ölenlerin saY!Sı 23 kişidir.Sovyet tayya 1steınlıttiı. 
mn gcltfl~lnl s5yllyerek demişili ki: valcıların Ihraç Işlerine ve dahili tlcıırete te. Nihayet .. mahkemeye düştük. Ben bu releri bir ekspres katarını da n.itralyöz Parİl'ı:nento rüesası, Finlfmdlya mııııye.si-
•- Muhn.kkak olan birşey varsa pty::ısa. 1 sır eden l~lerinln iyi lntıbalar bırakmadı~ını hallerini anlattun. O ayrılnıa sebebi ola- ateşine tutmuş1ardır. İki yolcu ölmüştür. nin piyR-o;adan ıstıkraz akdine muvaffak ~ 

da g uib bir haleti ruhiye yaratılmıştır. Bu. bildirmiştir. rak, müthiş bir yalan söyledi. Evime bak- Kanlı earpışm.alnr madıklarını öğrendiklerinden bu taıebe :r ~ 
nun .ı:ebebi eldctı malinn alablldl~ne yiik - Çı.ıvru ithalAt~ılannın kendilerine de ak - d ,.. "dd. tt' H lb ki onu ve e D'v t ,J ~K 

1
. berzahmda ve zaheret edeceklerdir. Çünkü, hükümet P lt 

scltPrek satmak arzusundan başka birşey reditır e~ılması hakkında'ki teklifierine mtls. ~a _ı6ı~ı .ı ıa e ı. a u ' . . - ıger arenlan are 1 IA.mentonun mü.ıaade.st olmadan böyle b 
de~ildlr ve görülüyor ki bunda muvaffak o- bet cenb "Vertl~mi~ ve cuval lthaldtçıları vımı hıçbır şeyden mahrum etmemıştım. Bothnia cephesinde kanlı çarpışmalar kredi açamaz. 
lunmu.,tur da ... Dahilde her malın muhak. beklı>n~n rU,dO gö.steremedlklerinden ve t _ Nankörlüğün derecesine bakınız. Ayrıl- devam etmektedir. Manerhaym hattı S vy t k 1 · · F' 1 . ı--liııt 
~ftk .. .c:tnkl d B nı nı ..,_,_ı i d kalın ad - - - ·· o e as er ennın ın e. e eBA ....... :.1 7 an var ır. u a an Lluu."j n n 1ta ettikleri mü.,ltüllerden dolayı hüküm~tın dık. Bu kadarla a ı, gor.ımun o- na karsı yapıJan Sovyet ta'arruzu tama ttikl · t ı 
lld . "lt>. klmJsinln btr buçuk Te bir sene tcahı ruııın~ çuvalı kendi ithal edeoe~ı bl!. nünde türlü adamlarla gezip tc-zuyordu. d. d. 

1 
t Bu cephede 8 e ~n ayyare er 

1 
~ 

•e bazı emtianın en az 6 ay yetecek stoklan dlrllml"ttr B b b. tü 1_ h edemı·yordum. mer. ur uru muş ur. 'd t Oslo 21 (A.A.) - Royter Ajaruı bUcUr 
• · ense unu ır r u azm ,_ h 'b "t addi op m~vcu(ldur. Böyle olduini halde sanki da - Topl!ırıtılnr geç vakit nlhavet bulmuştur. .. . . 

1 
Sovyet tanKı ta rı ve mu e yor: 

hlldP hiçbirşey koJmamıJ h!ssl M.sıl edUrnek Vekflln tıngün ıhracat.çılarla da temasa ge. Boyle hareketlerde bulunmaması ıçın r - Jarla mitralvözler iiitinam edilmiştir. Finlll.ndiyalılar, Sovyet askerlerinin kJ 1 
1stenflmlştır. recPC1 tahmin olunmaktadır. cacı gönderdim. . Fin1erln ani bir taarnn:u çırarat FinlAndlyalılara teslim ettikleri 

Bu. halkı endişeye düşürür Te endi~ Için. K t l d • l . f 1. t k - Daha neler yapacağım, ona olan ki- Bothnı' cephesinde de Finliler ani Sovyet tayyaresini kullanarak bugün Le • 
de kaldıkça lhUyncını b1r yerine iki almag-a on ro aıre en aa ıye e geçece nim sönmez! a . . nlngrad ve Murmaruk deniz yolunu t>oınbar~ 
kaH:nr ve bu da devam edip g!der.• tzmır 21 (Husustı - Mevsuk olarak ö~- . bir taarruz yaparak Sovyetlen gafıl av d.ıman etmişlerdir. 

Bundnn sonra çay !thalMçılarına mal ge- rendl~ime göre Ticaret VekAJ.etl, pet ya - Cevabını vermış .. ben ona ne y~~7:ıı:_ lamış ve iki Sovyet kıt'asını imha et - Finler bir iPte kolunu yakaladılar 
tirttı m• :t tmkftnhn etr:\fında mlltaJeaları. kmdn mEmleketin Iç ve d~ tıcaretini teşkl. tım? Nihayet muhitim.i, sonra cJa mislerdir Helslnld 21 (A.A.l _ FinlA.ndlyanın şJ ~ 
sorulınu~ lthnlütç~ar akreditif açılması lü. JtıtıRn~ınnak üzere mOh!m bir karar Ittihaz duğum şehri değiştirdim. , . Fin kuvvetlerinin Sala'ya doğru i - malln<lt:kt Salla'da Pazar günündenberi ct; 
ıı:u~u"~ l~rl sürmu~Ier ve bu takdirde hattl edecektir. Bu hususta lstanbulda ve İzmır. Fazla söze ne hacet; bu ;ıik~yem onla- leriernekte olduklan haber verilmekte. reyan eden muharebeler, So·,ryet kıt•aıarı.Il• 
mn. gemeden f1atlann ucuzlamab baelıya. de tetklkler yapılmaktadır. rın mayalarını meydana koymuyor mu?.. . , . frd d uhtemel sayıl- insan ve malzeme 1tlbarlle mfihlm zayiıı~ 
caf:nı söylemişlerdir. ?amuk. tlftık Ye yapak, zeytlnya~ı. !nclr Hem ben hem çocuklarım sefil olduk. dır. Salanın ıs ı a ı m mal olmu~tur. " 

Vek'l çaycılnra: ve üzüm, hububat. hayvanı maddeler ve ma- . ' k ld H . . da~'dık. Buna maktadır. .. . .. Bll0$i Suom.i gazetesinin cephe<rekl JJlll ı-
- Bl .. e bfitün temasle.rımızdıı. söylenen a. denler ihracat blrUitlerl kurulduktan ve ka- Bır yuva yı ı ı. epımız Gonülluler babiri en az so büyük kamyondan müte~e 

•aı:n vuknn budur. Mnlı yı-alı:, llemin ..... _ nun!yet ke!>bettlkten ~"nra ihracat ve ltha. kim sebebdir?• 21 (H A) Amen·kadan "1 ~ 
" t>u.L ,.,u '"' Londra ususı - kil bir Sovyet taşe kolunun Finıtindlya "' ıünfi dttyurmak.. Fakat bu ta'kdlrde biz yıL ıtıt ::t<'nt!t)l dalrelar! faanyete geçecektir. e O. Çevikman ( Adre5 netr~ni vola cıkmıc: ola'Il Fin gönüllüleri bu taatının eltne düştüjtünli gözlerlle görlllile 
larr" kı\fi gelecek mal Ithall mecburtyetınde 1 Kontrol dalrel~"rl. memleketin ithal edeee. • • ) • ~ "' 1 Id -
kalacot'Fız. Biz ticareti tııhdid etmek dejtll, lt maddelerı dı., plya.c;alardan temin edecek 1•temıyor • . gün Helsinkiye varmış ve hararet e o ugunu blldinnektedlr. 
ona yeni cenişJ.eme tmltAnları vermek istl -ı mOeyyf!delerle takviye olunacak ve thraç mal c Ankete kadınların verdıkleri cevab- ka-~ılanmıslardır. Bir Sovyet zırhlısının akıbetizeW 
yoru~ 'le tüccara per kolaylı~ı göstermek lan "ıc:n fiatlar tayin edecektir. İhracat bir. lar öyle saçma ve iptidai ki, n!hayct ben t , r ~"nüllüler de burri.in Stok - Bern 21 {A.A.) - Baslernahrihten ga ~ 

ı t t b 1 ö b k Id 
5

' ,cc ı · 
0 

. 1 . slnln muhabiri, Teşr'n!evvel lhtlldll adıııd ~ yo ıı"u u mu!! u unuyonız. Fakat bu Işler liktari kontrol dairelerinin tayin edecejfl as. de cevab yazınaba mec ur a ım. holm dan hareket etmıs.erdır. kı Sovyet ruhiısının FinlA.ndlya sahil bil 
hep vıılnız bizim yaptı~muz kolaylıklarla gart fl:ı.tlnr dunnnda hiçbir satış muamele- Kadınların ekserisi kocanın geçimsiz S bl" v • e1.1~ 
yfirüyerekse, şu halde çayı da b!.z getlrcllm, slne glrl emlyer.ekleTdlr. Bu suretle he.in olduğunu ve evlendikten birkaı; ay sonra Moskova, 

21
°v(yAe.tA.t)e _ 1ieningrad as- ~:.S7~:r~~X:~~~~~ ~~b:d~u~::!~ nillee 

Zirant Bankasına koyalım ve do~rudan do~- lhrncatıml7, hem de daha salim bir şekile . . b k kadınbrla mü-
ruvıı mlistehlike veren ellere ~atalım. lnk~af yoluna girecektir. evını unuttuğunu, •Y•aş. ~ . . • 1 kerl mıntnkası erkanı harbiyesinin res- burlyet hasıl oldu~unu blldirmektedir. 

nasebet pevda ettıgını ıd dıa e, ı=' or ar. 

Ş· n ele denberi görDimemiş şiddetli bir fJrfına 
(Ba tn ~rrfı 1 hı "i ı>tt,ıfrıd'l) ı rac;ına sıl:ışmış ve sağ ayağı kopmuş -

Fı~tına bilhass~ Bo~a.,da tf>sirint gös- tur. Kazazede derhal imdadı sıhhi oto
tenmş. bazı motorler ve kayıklar kara- mobililP. İtalyan hastıa11tesine kaldırıl
ya nüsmüştür. Denize açılan balıkçılar- mışt•r. 

Yo1da bulunan vapurlar 

dan bir kısmı mii külfitla sahile gelebil- Vapur, Toph&.'llenin daha aşağısına 
mi!;lerdir. Bunlar uzun uımandanbf:'ri bu demir atmıştır. 
dE'r('CP şiddetli bir fırtına gôrm('diklerinl 
söylemrktcdir. 

~ 4 t bl'Y• •ht•k A d 1 . 
Bir defa şura~. muhahh~kt~r ki, ak!ı mı2oeK~~~~nuevvelde her istikamette, ke- 1 1 ar müca e esf 

hasmda ve munevver hıçbır erke.< .. 
1 1 . . . . · şif kolltın arasında musadP.me er 0 muş CBaştarnf1 1 inci sa fada) 

vöc;terilemez kı, kendısını her cıhetçe htelif noktalarda bilhassa Kareli ı . b ı b Yd b·r )>ll~ 
dolduran, kendisine ve evine sad k ka- ve mu . . a ılmı tır ere geçmıye aş~. u ara a ı ~ 

- rine metres tutsun• Kadın • berzahmda keŞlf topçu ateşı y p 
1 

J · layemın bir müddet evvel sattığı kala~ 
~ısmı~d~~e tfkleri bu tip erkekler a- Tayyareler keşif uçuşlan yapmı§ ar ır. ları bir müddet sonra ne kalay ithallitÇ ~ 
ann 

1

1d. ı~ e Bı unlar ancak on binde Fin tebliği ve ne de satıcısı o~an üçüncü ve dörd'Jtlbl nonna ır er. · F1 . gı 
b. ·d' B ukabil kadınların bu Helslnkt 21 (A.A.) - 20 Klnunuevveı 0 - cü ellerden tekrar mübayaa etınesı 

n, ır. una m .b · • :ı.. ek 1 ·· ··ım·· ..:; 
h t d h 1 oldukları herkesee landlya tebll~: t garı tıcan uar et er goru uş~ ... r. 1 usus a a a zayıı ' . Dilşnl9.n Karell'de taarruzlarına devam e - S .. ' d ı kl . . ı rin Itlll 
maltım bir hakikattir. Esas~n bunu 1 t Piyade hücumlarını a~r topçu ve on gunıer e var ı ı .K.unse e icı bit 

Ö 1 m!! ır. E lkl ün satın alma arzusuna kapılması gen'li' kendileri de itiraf edivorlar. V e ya, yü;ler~ tank himaye ediyordu. vve g . • • dar w 
Marmara ve Ege denizinde lodos, Ka- erkek!el'in b:ışka kRdınlara mec1ubi _ oldu~u gibi dün de taarruzlar Muola ve Kank mahıyet al~ş, pıyasada o gune ka ur e~ 

radenizin garb kısımlannda karayel fır- _ t d' Y• • ı:;·· lüvorlar. Bu mec- gölierl arasında teksit edUmiş bulunuyor - nınınıyan bırçok toptan alıcılar zuh 
. Cubukıu .fsl~ele~nd~ un ~o.şa 'tan 1400 tınası şiddelte devam ettiği için yo11a vet gos er ıv.mı . oy . du KuvveW müfrezeler cephenin di~er kı - rneğe başlamıştır. 

fıci motör Jmrnya diişiii 

lıra kıvmetınde Cıdelı Halıdın motörü bulunan birçok vapur ve,kPnli mot" 1 r lO~ivet.~ mukabele edenler de, v~~ı e:- sı~larında da taarruz_ y~pm_ışı~~dır. Ak~am Bu taleb~er, ellerinde küçük stold~ 
karava. d~smücıt~r ~otör ~ört yerinden tch,ikeli bir vazivete 'girmişlcr~lr. or e ke(!e yuz verenler de kadınlar degıl mı- bütün bu taıı.rruılar puskurtülmuşttl. 20 a~ b 

1 
.. . d , . al k (l:ııat 

delı ... mıc:tır. Avnı snhılde bır rlalgıç mo- Balıkcı,ann ı'ddı'asına go"rp du"n gecekı' dir?,. tank aldık Ve mevzilerimiz önünde dl~er du unaaln zumlm :eyı toe tıçmel ara ti~nııY' 
· !da tahrib ettik. Düşman bir a m a aga, p ancı an ıı: I!J ,ı 

törü dn karaya .dü.şmüşse de kıırtarılmış- fırtına senı-lerdenberi ~örülen fırtınala- s J • d bl~ ç:: !ı~ ve~mi~tir. sevketmiş ve piyasada müstehlike Illı~ 
tır. trıı;ınca zavıat yoktur. nn en şiddetltı;i olmuştur. iyaset a emın 8 çoŞark cephesinde FinlAndiya kıtaatı. Sal. arzetmek üzere hiçbir alıcı olmadıgılı~, 

1 S • bkç1 k" yığından bnhe:r yok la isUk'!lmetinde llerlemektedlr. Arıuıında 3 de devir hareketleri başlamış ve bil . 
Dii!Pr taraftan fırtınadan evvel denize Şehirde (Baş tarafı 3 iLnciL sa:rfcda) tank, bir da~ topu ve müteaddld mitralyöz bittabi fiatlan Y:.ikselttikçe yüksc!tıtııt 

açılan 15 balıkçı kayı~ından ~abaha ka- Fırtına şehirde de bazı evlerin kire- görünmekle beraber. vaziyet, Japonya ve mühimmat dolu 30 tamyon olmak üzere tir 
mfdlerini uçunnuc:, Taksim abide.c;i f'tra- etrafında cok kuvvetli bir !;iyasi faalive- düşmandan birçok harb levazunı aldık. . . k k .. 1 ah ll bakkaJW 

dar hıber alınamamıştır.. Bunlar~an yal- tı'n basladığını <tÖSteriyor. Bu faaliyetin P ts cephesinde kıtaatımız KornettL Bırço açı goz er m a e ··)C• 
ı:: k t · · d ı K ı ilt' fında tasarruf hafta.~ münasebetile yapı- n e amo d k d k" k.. d ki k .. Mik dıı nız • nv e reısm san a ı an ıcaya ı- neticesinin. cerevan eden harb neticesi jaervi civarına çekllmiştlr. rın a ve enar a ı oşe e . U:r- piJe 

cava muvaffak n'muş. balıkcılar kara\•a lan barakaları yıkmı~ır. üzerinde de büvük tesir gösterecdi ka- Hava taarruzlan k§nlarda küçük perakende maliart ·oıP 
çıkmıc:Jardır. Şevket reic:fn Iddiasına gö- Bir otelin taracası yıkıldı bili Inkfir dPğiJdir. Ru.'l donanma.sı ve hava kuvvetleri Koivis. toplamağa, İstanbuldan Anadoluya gı rıı~ 
re di'fı:>r balıkM ,eromileri rok tohlik,·li bir Fırtınanın büyük bir şiddetle sahile h i to sahil bataryalanna şiddetıı taarruz etml~- mal kapatmağa başladıkları ha'de pe}le' 
Va7h•l't)e karsılııc:mış obcaklardır. Bu vurdu!'{u dalR~lann tesirile Bü:yükderede As k 1' rll k bR is 1 er lerdlr. Sa h U bataryalarımız hava da_rı top - kendecilere müracaat edip mal aırna~ 9~' 
kavıl·larda üçcr kiı::i olduinJna ~öre 40 a iskele yanındaki İspi anditpala~ otelinin (Baştarafı 5 iT'ci sayfada) ıarına müteaddit mıntakalarda muzaharet vesine kapılan halk görülmemiş, jst~~ 

d d .1. nhtımı cökmüş, ön kısım taracac:ı yıkıl - etmiştir. 
1 

t ı kende pı1 •yakın insanın hayatından en işe e ı ı- mıştır. Bu hAdise esnasında nüfusÇa bir vasıtalar sayılannoa tefevvuk veya Düşman hava tuvveUert bilhassa bilyük ıçın ma sa 1 mamı.ş, pera 

yor. zayiat olmamıştır. teadül temin oli.ınaınadığı zaman bil - btr faaıtyet göstermiştir. n•an tayyare - durgun kalmıştır. Jcili e-
Fırtına yü?iin~ııon ı;rece t!e:-!'k sevahPi Telgral, telefon • d k h leri Ka:-ell berzahı lle Ladoga gölü flmalln - Yaptığımız tahkikat Ticaret Ve .. ,w 

. . . hassa ve aynı zaman a uça ve zır 8 deki h"rakAt sahasına taarruz eylemlştir. lile hu·· kum· etin ışe· tam vaktinde JJlil .... ı mütı>cavire, gM"rk Boğaz vapurlanmn se- ş dd tl fı t ht 1 f 1 de t .. ııv 
ferlPri intizammı kaybPtmistir. Birçok ı e ı r ına mu e ı yer er ~- karşı müdafaa teşkilatma bü~k bir FinlAndiya zayiatı hafiftir. Düşınan tayyare. hale ettiğini göstermiştir. Nitek.iJ'll dllıı 

. lefon, telgraf hatlannı da tahrib etmış dikkat ve itina göstermek iktıza e _ lerı keza me~leket dahilinde muhtelif mer. _ndenberi toptan mal alıcılar f·l'~ eıı Boj!ıı~ vapurlan muayYen ıske'e1ere uğ- t' B yüzden dün gece Ankara tz · kezlere t.ecavüz eyle~ Te Turkoyu, Sorta gu . giıJıd 
:rav.,ınamışlar. \1'fllculannı di~er iskele- ı:· u .. .. ' • der. ulavı H('lslnkl clvannı Hongolu ve cenub kaybolmuş,ar, bunların yerıne el< i$' 
lerP rıkarmışlardır. mır gi~~ buy_ıık .m~rkezlerle tel!!l"af mu Havaya karşı bizzat ordunun ken - sahUl~ .. inl bombardıman etmiştir. Bir çok gizliye ellerindek~ malları dcvrctrrt 

haberesı_ kesılmıştır. Tel:Ion hatlan da disile beraber, uçak alanlarının, demir. yer!Prde bombalar yangınlar çıkarmıştır. İki tiycn insanlar kaun olmuştur. . ~ııı' 
Haliçte bir balıkçı sandalı hattı bozuldugundan bazı şehırler]e telefon- . .. yüırlen tazla Sovyet tayyare.cıt uçmu~tur. Diğer taraftan ınalları kendı mıı ıı:ıP 

iki kişi boğuldu la da görüşmek kabil olmamıştlr. Gece yolların, fabnkalann, depolann, kop- KareU berzahı_ üzerinde hava muhareb: - ve depolarından başka yerlere kald tC' 

Srıat 22 30 dzı Haliç Fenerinden köprü- Avrupa ile de telefon muhaveresi ke - rülerin, ~ehirlerin .. ilah iyi bir müdafaa leri olmuştur. Duşmanın 20 tayya.re.cıl.ni du - küçük particik'er halinde piynsnY" ııl'sılC 
' t . . . . . . A d B ş\irdük:. Flnlfmdlya tayyareleri düşman top- .. 

1 
d sıl< 

ye ır lmekte o
1

an talyan sefaretıne aıd sılmıştır. topçusıle korunması lazım ır. u top - tıı .. müesslr bir tarzda bomba ve mit. den toptancilara da son gun cr e ,ct6 r· r. · k" ·· ·· · d b. bal k Ian a. ını · bir ) 
mo Pr . .. azı oprusu cıvarın a ır ı çı İlk kar cunun mebzul, ağır makineli tüfeklerle ralyöz ateşine tı;tmuştur. raslanc~~ı gibi bir malı dı~cr .. ıeıc· sandıılıle çarpı.c:mı.ş ve sandal batmıştır. - l fı k k b • k Id k ··b tm is gıbı ş-
Sandı:ı.lın sahibi Ahmed kurtarılmış ise de Gece yarısından sonra şehrimizde ilk kar t.alkviyesi lazımdır. Zırhlı arabalara ki Sovyet r asının a ı etı a ı~ıp te rar ~u ay~a e de oltTll) , 
Arif ve Sülevman adında iki balıkçı dal- yağmış, evvela bir serpinti halinde başlı- karşı da yalnız kıt'alarda tank mü da- Paris 21 (A.A.) - Ha vas ajansının • Os1o rar tıcarethanesıne gctırenler 'thasstı ltj 
~alar arasında kaybolmuş ve geç vakte yan kar fasıla ile sabaha k':ı.dar devam et- .. A • dan h:ı.ber aldıltına göre, Sanlsaimi bölge - tur. Bu hareketler sırasında bı ır 
karı~ vapılan araştırmalara rağmen ce - miş ve sabahın beşinden ı;onra havanın faa, tufek ve toplan bulundurmak kafı slncle Finlll.ndiya ordu.ru 1kl Rus fırkasını ğıd üzerinde ısrarla durulmaktııd ··t -ıt 
sedl ri bulunaiMmı.ştır. yumuşamaınsı üzerine daha fazla yağa - değildir; gerllerin de zırhlı ve motörlü büyük hezimete u~ratmı.ştır. Piya·c:ada manifatura fiatlan sııbı iltC" 

Bir İtalyan vapunmda knza rak, kuytu ye:derde ve binaların damla- kıt'al&'ra karşı muhafazaları lazımdır. sovyetler 20 bin kişı __ knybetmı~lerd!r. Ftn hlikllmetin koyduğu normal fiatlar 
8

,
11

t 
nnda kar birikintileri husule getirmiştir. Bunun için yegane mü~ssir çare daha tayyarı>leri Leni"lgra~ ~lzerınlnade "1esrrttekştı!.auda-r rinden satılınağa başlamış, kahvede 20 F•rt•nenın ısiddetle hüküm sürdüğü Saat 9 da kar kesafet kcsbetmiş ve se- .. . · .. . ~u,lım yapmış ve u ... u- ar •· "" . . . .. . ., yüz . 

sıralada Tophane açıklannda demiTH hir bastan basa beyazlara bürüpmüş ür. avr., ve mustakll ve çok muteharnk mukavPmdle karşılaşmamışlardır. ıstıkametı gostermış. derı er . 1JletJ1 1ş 
bulunan İtalyan bandıralı Ferra Mocia İlk kan bilhac:sa küçük çocuklar .se - z;rh müdafaa kıt'aları teşkil etmek ve Finle•in ileri hareketi düşmü§tür. Deri fabrika'an 1~kı~nfiııtıııı1 

· 1 k 1 1 k d ~ · ı h ·ı b. b k ·ı · av Pvvd ı ~ u demir taramı~, açıklarda tekrar vınç e a;şı .a~~ş a_r ve aya e.o;mcmış bunları tehdid o unan cena ve ge • Helsl:ld 21 <AA.) - Stefani ajansı oildL derı ere ır uçu.. ı cı : mal a1J1lııı;· 
vapur . . . yerıerelekı bınkıntıleri tophvarai: mev - n·ı~rde süratle toplamak imkanıdır. teklif etmekte, yuksck !ıatla demir atmak ıstemıştir. Bu esnada ge- sirnin ilk kar oyunlarını oynamağa ko _ riyor: 
mi kaptanı Falenki'nin ayağı zincir a. yulmuşlardır. H. E. Erkilct Dönen bir şayiaya göre, Ladoga gölünün yanaşmamaktadırlar. 



~·.,. "Son Posta,, nın HikAyesi 

Sabrımı namzelerin · 
Yazan : Nimet Mustafa 

Bir toplantıda tanıştığım, elli yaşm- idi. O zamana göre iyi giyinen bir er
dq kadar görünen, fakat gençliğinde kek sayılırdı. 
Çok gıizel olduğu belli olan, Semra ha- Şarkı faslı fazla devam etmedi. Çün
n·'lllefendi tesadüfen söylediğim bir kü Cerrahpaşadaki evden atınem hiç 
söze çok gülmüştü. 0 gülerken gözleri- hoşlanmamıştı. Taşındığımızın ayında, 
ll'li yüzünden ayıramamıştım. Yüzün - Çar~ıkapıda başka bir ev tuttuk, oraya 
de ne hoş gamzeler beliriyordu. Yaşlı git.tik. 
olınasına rağmen bir genç kız kadar ca- Ikı sene oldu. Eski bir arkadaşıma 
Zib hir hal alıyordu.. tesadüf etmiştim. Bana adresini vermiş, 

- Hanımefendi, dedim, gençliğiniz- evine gitmem için ısrar etmişti. Evi 
de kimbilir ne kadar güzeldiniz? adrese göre buldum. Bu ev bizim sene-

Giden ve bir daha gelmiyecek ge-nç- ler evvel oturdu~muz Cerrahpaşada
liğ;nin güzel yüzünü kendi de hatırla- ki evdi. Arkadaşımla epey zaman otur. 
ll'lı~. onu aynada görmüş gibi gözleri duk. Eski günlerden bahsettik Aklımda 
lllevlf"ndi. Fakat hakikat çok çabuk ha- hep o vardı: 
hrına gelmis olacak ki, bir anda alev- Ben pencerede göründüğüm zaman 
lenen RÖıleri gene bir onda buğulandı. «Sabnmı gamzelerin ... :t şarkısını söy-

- Öyle derlerdi, fakat bu bir rüya liyen erkeği, hatta arkadaşımar: 
lıniş. Karş1ki evÇe kimin oturduğunu sor
ka- 'Bilhassa, ~edi~~ ga~eler~iz ~e m~ k bile> aklıma gelmiş fakat sorama
. ~ar hoş, dernın soyledıgım bır soz mı~ım. Bir aralık gayri ihtiyari yerim

~ızı gül~üı:?rken dikkat e~tim. Ben bir d~.n kalktım. Pencereye doğru yürU
~dın yuzunde gamzelerın bu kadar dtım, perdeyi arnladım. Kcırşı. evden 

f:zeı~.eştiğini hiç ı!Örmedim desem ya- olduihım gibi görünmeme imkan yok-
n soylcmemi~ olurum. tu. Yalnız bir hayal, bir insan gölgesi 
- Ciddi mi söylüyorsunuz? olarak görünebilirdim. Perdeyi arala-
""-: Başka nasıl olabilir ki! mam1a, bir şarkı du~rınam bir oldu: 

b 
Bır an daldı. Sanki seneler evvelki Sabnmı ıhril ta 

h· h 1 k 'd' So .. - gamzeleri.n 1 e ra.; .. aya le arşı karşıya ı ı. nra yu- ed ı·ı, 
turne b k D" .. ı· d' e ı. a tı. uşunce ıy ı. 

ltı-:- .Size lbir hatıradan bahsetsem bel- Ark::ıdaşım güldil: 
ıçınizi sıkann1. « Dnli şimdi de sana şarkı söylüyor!:t 

- BiHikis zevk duyacağım. D<"di, sordum. 
Ila- Ben ~henüz yirmi yaşımda idi~: «Ddi mi?:t 

bam sagdı, İstanbulda en sevdıgı «Evet, kaTşıdaki evde yaşlı bir deli 
:ınt Cerrahpaşa idi. Senelerce Bo~nz- var. Zavallı ~sk yüzünden aklını kaçır
tt oturduktan sonra, atınem onun ısra. mı~. NP. vakit bizim evin pencerelerin· 

le Cerrahpa!:ada bir ev bulmuc;tu. 0- de bir kRdın görse, «Sabrımı gamzele
~aya ta~ınmıstık. Ben gençliğimde biraz :rin:t ~03rkısım 'söyler.:t 
0Dpa !dim. Onun için hoş görülmiven * 
~eYleri de yapardım. Perde açıkken 
b~>ı_~erı:-rlen b[ıkmak, pencere önünde 

Yaşlı hanımefendi hik~ye5ini bitir
mişti. Gözlerinde birikmiş iki damla 
yaşı mendilile sildi. 

- 1~te bu kadarı 
DPdi. 

SON POSTA Sayfa e 

Matbuat haltralarl 
(Baştarafı 6 ncı sayjada) 

Yazan: Reşad Ekrem 

Göğüs göğüse çarp1şma 

gibi fırladım. Ne yaptığımı ve ne yapa ~ 
cağımı bilmeden ibir anda giyindim. U -
zakta bekçi sopaları ve polis düdükleri 
akseden boş karanlığın ıçıne atıldım. 
matbaaya doğru koa.ıyordum. Biraz son
ra karşıma bir otomobil çıktı. Bındım, 
matbaaya gittim. Gazete basılmış bit -
miş .. bir iki saat sonra da~tılacak.. Ce -
himden mürekkebli kalemimi çıkardım. 
Adedierden habersiz bir çocuk saffetile 
hikayenin içindeki paşanın ismini birer 
birer karalamağa ba.şladmı. Aradan ya - -Şu tarafa bak .. şu tarafa bak.·· Vay .. d'- Bre Deli Hüseyin yüz kfşiy~ bedel~ 

koca gır.gır devrildi be ... 
rım saat geçmişti. Baktım ki karalıya - _ Birbirlerini çekip boğuyorlar... ır. 
bildiklcrim mevcudun ancak yüzde biri... _ tmdadlanna giden yok öb:ir kayık- - Bre 0 .şehbaz ib<'s vüıe bedeldir. 
S k 

- Bre o yH!:it bin kılıctır .. 
~ ın, meyus mukadderata teslim ol - larda n... H H 

d um. - Hep tıklım tıklım dolu ... Can pa - - ev... ev' · Bre viiiit .. · BTP c:eh -
k . 'd baz .... Bre De. H .Hüsevin ... Yi~itlik şanı-

Ertesi <riinü, idarehanenin i>nlınde res- zarı, ım gı er. t d 
• b' - Bre yüzlerce yikJ.t göz göre bajhra nı YE.'T11"1P r!"' ır 1., JYavri t,.<::,im ol..· 

mı bir otomobil durdu. Beni lcork•ınç bir bakıra bojtuluyor... Bre Deli Hüsevin nPhlivan tPshm 
süktıtun mahba.n ı'roı'nde paş"'n h ol.. bovnumuza viirit karıt va?tlm ..... ,.,ı '"""' ... ... ın uru - - Bana bak, o koca yı· ~t nehlivan Del ı' G ..., -.... d .. ı p E;• ... rÜn pc; batmıstı. Ortalık. ~7lE' fark,.,dı' _ 
runa gotür u er. aşa, ~ine pek az te - Hii~yı·n olacak.. 1 b'' k "" 

P ı ~"Ce bir .siiratle kararıvordu. Bir -
sadüf ettiitim asil bir nezaketle beni kar- - Eyvah ... Kayı~n ön Undeki üç yi - d('nbire !bı;ı~bumarı tarnfmd;ın cok !Tiizel 
şıladı, elimi sıktı. Müteess:l.r, meywı ve ~itten biri vuruldu .. · idare edilen iki ı:rırmr. h·inkar kavıihnı 
mütchayyir bir sesle sordU: - Bak, arkadakiler de ok atmağ'a baŞ- :ıralrırımı a1ma~a muvaffıık nlmustu De-

- Mntbuat her i._c:te bizim würşidlmiz- ladılar... li Hüsc'\-;n n,. v:ıvını bı,.~karak kılırım 
dir. Kusurlarımızı sizin kıvmetli tenkid- - Kayık bu gidişle kurtulncak ~ibi... sıvırmıs VP (7(\k J!{irlPr gibi arkadaşlarına 

- Kurtulamazlar amma kendilerini emir vt>nnic:ti: 
lerinizden öğreneceği7• Fakat (Ak baba) pahalı satacaklar ... - Bre vitritler kılıc zamanıdır! 
daki yazının hedefini bir tür1U anlıya - -İşte .,imdi vaziyet kötillesti.. Yeni • ~ , Bo$tancılar. oturdukıan sıra1ann va ~ 
madım. kapıdan kalkan şu iki ıPrıPr yollannı a- ~ındald J!ÖzJ,.rde duran kılıclan e,.'km;c;-

Kendisine vak'ayı tıpkı ~e anlattı - damakıllı çevirdi... ('r. aksamın alaca avdınlıtiındn bir relik 
~m gibi anlattım: Ge.c;e yarısı matbaava - Onları da yar:ı.p geçebilirlerse sela- c:~k•rtısı lşitilmiş. Gelik parıltılan akset-
nasıl koştuğumu. ~azeteleri birer bfr~r mettir... mistl 
nasıl karaladığıma kadar! Kayığın d~rt bir taratı ivice sarılmıŞ- Fakat. ~öWs göese. bu kılıç, vrıta'!:ın 

t i d h b h 
tı. Bostancılar, Deli Hüseyinin emri ne vı> tı.ancer cenı;ı-i. ""k kısa olmuş. b~"c: da-

ç n e iç ir ş(lp e kalmadan ne lrıı- kilrekleri bırakmıslar, ya·ylannı kavra - '"" 
d l , kika bilP rurmemic:ti. Bosbınl!ı ncfPrle -
ar mamım o du~mu. ne kadar ürlll • yrp ok atma~a baslamı~lardı. Yaklaşma,)(;a · d K . . ~ rın en aratrÖ7. adlı viitft. kılıcını c:ıvır • 

oiiiffimft anladı. Gözleri ,..., 'çinde lı:a - ve ra.mpa etmeğe calı~n kayıklar, için- r1ı?;ı C!ihi neıi Hüsevinin vanına ~elmisti 
larak, elimi tuttu: d'ekilerin yansı birkaç dakika içinde bu T{~vık iki ~rcrırın arasına (!irerken. Delf 

- Sizi ne l!arlb bir vesile !le tanıdım. ok yağmuru altında kıvrılınca, geri çekil- ı.:rılc:('vin c:al!n<ıki ınrgıra. Karagllz dP sol
tnsallah bundan sonra tanı~amı:ı: güzel mdekme<:bur oluyorlar, ve uzaktan ok ~ald ~rırıra birer 'Dars gibi sıcramıshr ve 

atma la iktffa ediyorlardı. Cekmeceli tl- ur kıhc nArbPsfnde Ü"""r V~"'n1·,.,..rf ''" .,1• _ 
bfr dostluk iclnde gN'~r. Anlatılmaz bfr rendazlarda b' · · ı il t" d '-'Ç .- '"' '" -n ırı. memesın.n s un en Y'\ahiv:i. bellerfndPn ikiVP bicmlş1e:rdi. ö~ 
:rııh haleti icinde o hüvilk llldamla bir - vurulup :şehid olmuştu. 'Bostnncılarcian al 'hö' 1 ı 
birimize sıınlarak öoüc:tük. tı yijtft vara1anmış. lbir yi~t te şehid ol- fı;~a:ı~: ı:!Özleri dehşet ne yuvalarından 

Ondan sonra hakJkAtpn do~ nlduk. Nur mu.ştu. Deli Jfüı:;eyin ise, ~nde, sa,ltından, T 
solunda, yana~ını, kulaıtını. baca~nı - eo::lim' .. Tec:lim! .. 

içinde yatruı! Ntı~ Sttfn. Co1k\ın sıyınp J!ecPn <lklara ehemmivet venni - Ba~ışmağa basla~larnı. Knyık. ilk 
yor, ~özlerini ikide bfr azalmakta olan aldım hızla gır_mrların ımıc;ından kayıp 
ok1anna atarak, onlan, büvük bir dik - ~f:'Cf'rken. ı::on ()htraktaki kürckcil,.r. ~ır
kat ve itina ile kullamvordu. Bilha~. l!lrlara iki yandan kanca atıp çekmi'3ler, 
v~niceri ve 5tı>ahl kayıklarında başbu~ _ "'11Pri vilzlPri kan icfnde kıılmıs <ılan Deli 
lnk pnr>nıcri nlsanlavıp rlPvirlyordu. Bü - Hüsevinle Karaı:röz. bu sefer. saldırdık • 
t:nn okları bu ~artlar altında. ancak on, l"rı mrı:rırlardan kPndi k:ıvılclnrıntn kıç 
on beı:ı dakikalık bir cen!!e daha daya _ tarafımı sıçramıc:lardı Deli HUsevin de 
nabilirdi. Okl~n bitttktı-n ı:ıonra da, ya _ kenciindPn e'Pcmis. korkunç bir sesle: ' 

ZIRAAT 
(Baştartıfı 6 r.C\ Mtıfada) 

Roızanın saman ve tıamub kınntıla -
rını hayvanlar yer. İri sapları yataklık 
olarak kullanılabilir. 

Çeşitlerine gelince: Bir defa kışlık ve 
yazlık diye ikiye ayrılır, sonra her iki 
grupun da muhtelif nevileri vardır. Yaz-

pı)acak lbir tek sev vsrd1· K:lreklere sa- - RrP vi!Ht1er ... A!:11tn küreklere!.. 
rılıp iJPrf atılmak .. Etr:ıflannı saran di- Kumannac::ını vı>rmiştf ... 

~ı:ortüsüz durmak, başkalarının avıb 
ft~rtnebrine rai!mE:'n vaz gecemedii~im 
d ıva~Iardandı. Sonra olur olmaz şeve 
tae gul,..rdim. Nasıl anlatayım. Sokak
Si n ~eçen lalettayin bir erkek, bir şem
b·Yelı kadın beni güldürrnek için kaiı 
dı: s~beb olurdu. Cerrahpasada taşın-

·························-···············-············ .. ••• lıkların gerek verimi, gerek yağ nisbeti 

A ı 
kışlıklardan daima aşa~ olur. 

~!"r kavıklarla .l!~S ırMso, has başa, gi- 'Rfra7. snnra. Musa Me1Pk ile Güllü 
rlstp n:ızıvA kuvvı>t kılıc c::avurmak... 'F'<>tmavı CPkrm•r"'n"n ıS:!'Ptiren kavık. ivice 

t .~IDırıız evin de penceresi önüne basör4 

nkr ra .... bOrSBSI Adi kış kolzası en çok yayılan cinstlr. 

A ılı _ Ka m fiatları 211121939 Harnuhları dikin~ olur. ye arpa fle be-u .. 
~ ~uz çıktı~ım çok olurdu. Oraya taşın- ç ş pa ş raber kemale gelır. Şemsıye kCllzagı bun-

1Rıtnızın hafta ındaydı, bir gün pcn
~erenın önünden sokağa bakarken kar~ı 
dVden bir erkeğin şarkı söyledigini Lol"dra 

Uydurn. Söylediği ş~rkı: Nev;.Yort 

S Pa~ 
" abnmı gamzelerin sıhrile taraç Mil n no 

edeli» 
lı Şarkısı idi. Evvela aldırış etmedim. 

11 
atta bu şarkıvı bana laf atmak haha. 

li'e~ıe sövlediği bile aklıma gelmedi. 
da at sonralan ne zaman camm önün
k:tdurs.am avni şarkıvı sövlediğinE' dik
k · ett!m. Ve o zaman alındım. Karl$ı 
h <>ınşunun bu küstahca hareketi hiç 

1 oşunıa gitmemişti. Hatta babama söy
~eıneyi, bu edebc;izin ab,•nın oavını 
e~e·. • 

So • sını bile aklıma getirdim amma, 
s(S n;,a neden bundan vazgeçtim, şarkı 
Çı:t ı~erPk lbana laf atan erkE:'~i soka;!a 
~zaman da gördüm. Ben yasta 

oenevN! 
Mmsterdam 
Berlin 
D rüksel 
Atı na 
Sofya 
Pra~ 
Madrld 
\'arşova 

Buda~ te 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohnma 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER dan daha mahsuldar ic:e de o kadar er -

ı Sterlln 
100 Dolar 
100 Fr.ank: 
100 Llret 

Açılı~..Kapanı 

5,24 
130.36 

2.9222 
6.74 

29.315 
69.3480 

100 İsviçre Fr. 
100 Florln 
100 Rayişınart 
100 Belga 
100 Drahml 
100 Leva 
ıoo Çek kronu 
ıoo Peçeta 
100 Zlotı 
100 Pengo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

2172 
0.97 
1.6025 

13.61 

23 8175 
0.97 
3.175 

!1.225 
31.005 

kenci de~ildir. Harnuhlan ~·ere do~ru 

sarkık olur. yıı~urlara davamklı bir 
C'instir. Hamburg kolzası da tahavvfiUtı 
havaiyeye dayanıkhlığı ile tanınmı,tır. 

Adi yaz kolzaı::ı ikinci .~ıpun f'n :vıı

vı'mış cinsidir. Martta ekilir. J~ll-130 gtln 
de kemale gelir. Ya1.lıklardan Rus kolzası 
da meşhurdur. Vergili ve dayanıklı bfr 
('("<:ittir. 

Kolzanın be1li başlı düşmanları uasın
dı:ı ilk akla !Jlelen Altislerdlr. Alt!sler kol-
7Antn yapraklanna, ciçeklerine, hatt6 
köklerine zarar verebilirler. 1vi bakımlı 
tarlalarda ?.ararı pek hissedilmez. 

Hü1Asa kolza. ziraat nebatları ~~Jtlen
dirılınek istenilt-n muhitlerrlc> ı>rken V"

tismesi. elf' çabuk bir para gE"çirmesi gibi 
m<'ziyetleri]e özenilebilt'Cek bir nebattır. 

7'anmman 

~~. köpeğin ağzından alan ve 
d~lQ &ı takdirle okşıyan avcı, e1inin içjn 
teye ~rı siyah parlak renkli hayvanı Ay-

•Son Posta• nın -veni edebt roınaıw 6 

gosterdi: .• ,.-.. --. 

- Ha aslanl9nm ha .. size telli gelin a- rökPn O'P('Pnin h"'~ınch n-iirünmcz ol -
layım'. mn.,tu yl)ıT,7. YPnikanı. 1\ıımkanı V(> A-

- Ha yi~tlerim ha .. Sİ!e ba~ bahçe nırkanı .o: .. hibl'crinde. DPli Hüsevlnin bir 
} ı <>c:lı:ın oo(i:ünTl("sini SOOlr&n SE'sl aksf'illvor-

a ayım... du: 
- Ha şehbazlanm ha. ~ze mücevher li _ p., nı-vı,..t ! li Osman Sultan Murad 

at alavım. mUee,1:ıer1i kılıc alavım!.. "Flanınclır. Sll''lılnnt .. 
- HPv ... HPv! .. Bu devlet Aıi Osman 

Sultan Murarl F~nındır. savulun! .. ÜCÜNCÜ GECE 
-H ev ... H~v!.. Savulu n vakarız! .. Sa- fhtilfılin ücüncü l!eceı:ini. İstanb•ıl hal~ 

vulun hicerlz! ... Savulun keseriz! ... Bu kı uvk-usuz geC'irmişti. Sinahi kıvııf,.tine 
devlet Ali Omıan Sultan Mıırad Hanın - ırirPn ohızar. e1lic:;er. vüzPr l•isilik bııldırı 
dır. savıılun!.. rınlnk. hırsız ''e !:Prseri çetelerinin l>E>Tki 

Deli Hüseyinin naralanna, arada bir k•rlı: Pl'i vPrd,. cılr;ırrhklan van.t!'ınlaTL ih
veniçeri ve .ırlt>ahilerden c!e karşılık ve - tilali jnı:ı,..,. erlon :r.orbalnr sipahi ,.,.. v,.. -

renlf'r o1 uvorrlu: ni,.nri kollan il~ ve güçlükle sÖI'dürüyor
- Hev ... Hey! .. Bre yiğit teslim ol can Jarnı. 

ba~şlıvalım!.. İstanbultın daracık sokıık!arının iic;tü, 
- Bre din kardeşiyiz kmc:mıvalım! ... ev1erin karsılıkh cumbalım. sahnic;leri, 
- Bre venil'erlye kıhç rokilmez, ok a - ı:!enic: sa<'akları örüc:müc;. nrtii'müst" Ko-

tı1ma7' Bre vH!1t tec;lim nl!... rp })(' ldenin hiç bir evinde. üç ~eceden -
- Bre si'Oahive kıh~ çekilme7, ok atıl- beri ışık yoktu. Evlerin arka komşu du -

maz' Bre viitlt tf""lim o1!.. varları delinmiş. yoksa. kımı1ar açılmıştı. 
Yenic;erilerıe sipahiler. hünkar kavı - 'Rf'rlrPs vükte har·r pahad-ı a;:tır csvı:ısım 

jtındaki bu dev yapılı cen,gaveri tanımnk-ıküriik cıkınlar yapıp karısının, kendisi -
ta gecikmemişlerdi: nin. ~olul'funun rocu~unun. itimad etti~ 

-Bre bu d~li Hüseyindir... köle ''e carivelerinin b()\'nuna ac:mıştL 
- Bre bu aslan yavrusudur... ( A"kası var) 

- Evet, bir iddiaya göre höyle. Ay-
şe ... Lakin zaman zaman davanın aksi -
nin de sabit olduğunu görmüyor dP~iliz; 

~~- ~P~k ltıtif bir kuşcağızdır, dedi, gü
tl g~~nü bizlere ancak incir, üzüm vak 
Ila ~terir ... Bağlara ve meyva ağaçları
~ kUsaUattır: kiıfirin yevimine de di -
~~ Yoktur, !hani... Bıldırcından hiç 
lerıe ~ğildir. Mübarek, canını güzel şey
lıa d sledil{i icin etind~ tatlı bir rayi
~'k a 'Vardır. Iskarası, hele katıetpanesi 

CEYLAN AVI 
neyse... Şu inc:anlara aid münaknşayı 
bir tarafa bırak da biz ıY,ene karacalar -
dan bahsedelim. Zira insanın dişisi ile 
vefakarlık arasındı-ki münac:ebet mesc -
lesinde benim söyliyeccklerim ~ktur, ge 
<;elim. 

ş·ne.fis olur! 
Yazan: Refik Ahmed Sevengil 

- I'ln<Tru. bu bahsi gecP1 im, Hüseyin 
Bey ... Karacalan aniatın b3na ... 

* aı,~1~k"'t :mii-dürü kuşu, boynunda asılı 
c· Orbasına atb. 

Rö~g~"~rdaki çeşme basında ağaçların 
llları sı aıtmda taplaıııp oturdukhrı za
bıatir hC'r~s çantasını açarak hünPr \'t" 

bo~tln.ın neticesini ortaya döktü. Ala
le silah çıl, keklik. tarlakusu gibi ras,ge
~sla menziline düşmüş ağaç ve yer 

- Hem spor, !hem eğlence ... Hele o, 1 - Çok mu tehlhikeli bu av lar? yaısız, uzun kirpikli gözleri vardır, bü - Asikan e d(lstlnk bir zillettPn baska 
kuş şimdi görülecek, şimdi havalanacak, - Eh, oldukça ... Fakat tabii tedbir tün orman hayvanlannın en ,güzelidir, bir şev detri'di. Früsevin Gc-rçE-k, Avse -
şimdi vurulacak, ay vurdum, ay vura - alınır. denilebilir ... Sonra ya hassasiyeti? .. Rüz- nin salmıuna J!Plip girlivor, orada iken 
madım, diye heyecanlanmak yok mu? .. ı - Böyle bir avda bulunmnk :;terdim. gar altında bir sigara dumanının ~.izler- !TÜliin ,..~ı,..nir (!il)i nluvor: fakat oradan 
Bilhassa ona bayıldım. - Gent büyük aviardan heyec nh, fa- 1 ce metreden kokusunu alır, avetların a - avrı1dıktıın sonr" dt>rin bir istE'kc:izlik, 

A.-vrı VUrulmuştu. 
lt~:>tıe~ılar, torba1annda ızetirdilderi pa -
başla<) 

1 
açarak karınkırını doyurmağa 

l4ğa v,ı ar: Sağdan so'dan. mutad müba
~la~ nı.şancılık hikiiveleri anlatılmal!a 
d~ fc~tı .• Ayşe, yeni girdiği bu alem -
J'or h alade memnun. hem ypmek yi -
lta'~r e;;' ihikaveleri zevkle dinliyor, şa
latsa:n ahkahalarla ~lüyor, kim ne an-

bl~Y, sonra? Sonra? .. 
göste..:l' sorup .bekliyor, araştırıyor, alaka 

·•Yordu. 

* le~·:au sizin avcılık alE"ınlerinizi pek be-
- ırn, Hüseyin Bey. 

Zevklidir, Ayşe .•• 

.. -:: Bunlar bU: şey değil, Ayşe ... Asıl kat tehlikesiz veya tehlikesi az olanları 1 yak sesini gene o kadar mesafeden işitir, ~~t~hsızlık. ~&r~rc:ı7lık icin de vakit ~e -
buyuk av'ardaki heyecan insanı öldüre- da vardır. Mesela karaca avı... kaçar. • rırıvor VP 1-ıır h•r c:"vopn 7Pvk almıvordu; 
cek kadar şiddetlidir. Şehirlerden uzak - Ah, evet... Annem anlatır, vaktile -Öyle ise avlanması havli zor olacak! Avsenin muhitinnp isr kı>ndi vPhmi mi, 
yerlerde, ormaniara dalıp elde silah yır- babam günlerce süren av gezintilerin - -Evet; fakat kaçan dişisidir. Dişi ka- vokc:3 ~.,hi mi nnk farkındı deJtll. eittfk-
tıcı hayvanların peşinde dolaşmak, daimi den dön~te bazan karac:ı da getirlnniş ... raca tehlikeyi hissedince alabildiğine ko- ..:e hııfifloc:E'n. bac:ka•asnn. ıit:'ğişen bir ha
bir .?il~~at ve uyanıklık içinde, ölm.emeğe ı Bildiğimiz geyikle hir de~il mi, bu? şarak fundalıkların arasından fırlayıp nt 

1 

v.n 'b;:c:ntiiv~.rrı.;ı _Avs<'nin r::ılıstığı sJrke -
ve oldurmeğe u~raşmak pek zevklıdlr! - Hayır. Geyik sınıfındandır, fakat lıyarak onnanın dışına, av sahasmın ha- tırı Tiırk murhru r>'Pnç k"'nımn ctr"'f111 -

- Ne diyorsunuz? başka bir hayvandır. En ziyade baltalık, ricine çıkıp .gider; fakat erkek, zavallı er- n·ın avrıl"'ıvnrdu. Frilseviıı GE-rçek'in ku-
- Evet.. bizim mem1eketimizde vahşi 

1 

kısalık onnanlarda bulunur; yabani gül- kek, yerine yurduna ba~lıdır; o vatanını t:ırtnıa C'"lınrh~mR s:r~TP ~v~nfn sir'· 'te~ 
hayvanlardan yaban domuzu, kurd, tilki, ler, filizler. yeni 5ÜrmÜş fidan uçları, gü- terkcdemez; tehlike anında muayyen sa- ki mapc:ı da ,.hrmmıvetlı ~nr"tte arttırı•
ayı '3.vlanır ... Bunlann bulunduklan yer zel kok:ılu otlar, çiçekler le beslenir. O - hanın içinde, yerinin yurdunun bulun - mıc:tı 'Rıı tprfirn Pm~>lYi {fp("mis olması lA~ 
leri bilen köylülcrle birlikte gitmek la - nun için eti pek lezzetli, hafif, fevkalAde du~ fundalıkta veya kocayemişi küme- 7lm gpl,.n münii,. rıqliba 'lıh-m ... tJnin mü
zımdır. İnsan fevkaltıde çevik, atik, dai- güzel kokuludur. Şekli de güzeldir. Çe - sinin etrafında dönüp dolaşır. Onun için- Hf::ıtınt toolam:~ı.. nh·ptinıie idi! 
ma tetikte olmalı ... .Malum ya avcı için vi k, hareketli, zarif bir hayvan ... Birkaç dir ki nihayet ele geçer. Kurtulan vefasız Hiic;pvin GE>rr"k cin~ 7 "Vk1Prin c:"b -
zevk meselesi amma, hayvan için haynt metre yüksekliğe, uzaklı~a atlıyabilır. di.şidir. lrımıvaral'fı VP satın plı.,-ı-nvıacnrrı '<:rı -
meselesi. .. Hajvan deyip g~meyiniz; Koşarken uçar gi-bidir, ayaklarının yere - Demek bu sizin karacahr insanla - nı:ı::ı+ind" itii Bn "R'Iı~daki •:ıvısız tE-"rii -
umulmaz derecede zeki ve meharet ıtös- değdiği görülmez. A,lt'~ı. burnu, gözleri si- rın aksine, Hüseyin Bey ... Çünkü insan- hf'lf'ri orııı h•ı netkev<' V"rdırmıst' İkJ 
tererek düşmanı yere çalma.An, p~am yah bir çerçeve içinde ı:!ibidir; pek hoş llarda yuvayı bırakıp giden daima erkek-I tarafın kar~ılıklı rızası. pr-.nc:u !:<rrff• 
~arça etmeke uArqırlar... görülür: koyu siyah, hemen hemen be - lerdiri CArknsı var) 
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( elDI e ket Ila berieri J [~ile ve TokaH~!~_sar~~! H~ftası] 
Kızıicabamam ormanları da 1 Bigada 2leğitmen 

tah id işleri bitiriidi rı;;~~~·:~.at~~~:~~~::~: 
Bu suretle b1rçok orman davaları kökünden 

hallolundu ve ormanlar inzıbat altına alındı 

Pazarköy bOlgesinde 1 O, Alçıtepe böl. 
gesinde 5, Onsekizmart bölgesinde 
2, Arıburnu böigesinde 4 ki cem'a'n. 21 
eğitmen oknlu daha açılmış ve 1.12-
9 39 dan it i b& ren derslerle başlanmışllr. 
Bu okullarır şefi Hilmi Günebakan, 
he"gün münavebe ile bölgeleri dolaşa. 
rrA: dersleri kontrol etmekte, eiiitmen
lere icab eden direktifleri vermekte, ii
zerine aldığı dersleri d~ bizzat cknt -
ll'ı:ıktadır. 

Sirndilik kovlüler tarafından ted<ırik 
"'dilen binala.,.da açılmış olrı'n bu okul
l·ırın ht-~ türlü ders levazimi ikmal v~ 
h:ı1•rlıkları tenıin edilmiştir. Ta rin o
lunan f'f!itmenlf>rin heosi, Lüleburgaz
d:ı''i efritmen kursunda'l1 mezundur. 
Hi.iktıme1ce ı~lah edilmiş tohumlardan 
bu eğitmenler~ kafi miktarda bufi'd.ıy 
ve arpa tohumu meccanen verilmic.;, 

# Kııı.!cahamam ilk okulu kövliiler de tn tohumları emece ile '"~ 
Kızıl<.'ahMnam (~ususi) - Kıı.ılca: 1 . ~füft>~tiş bu ~rada bi~ çok ~a~aat ve-

1 
e~itmr>n]erin hesabına vcrilPn tarlalara 

h:ınıamın on beş bol?eye ayrılan genış 1 rıcı ~~lıl _ve ınısaller gostermıştır. B_u - eb1işlrrdir. Bu suretle ~ktebe kavu
orman~arında gerek ışletme, gerek ka- nun uzenne beş sınıflı ve tek muallım- ş:.m köylüler, bu teskilattan son dere
zımç \'e gerekse idari ve inzıbati nok - li olan mekteblerde tedrisatın iki ~ıs - <.·e mf'rnnnn kalmaktad·rlar. 
tatardan Cümhuriyete kadar esaslı bir ma ayrılarak talebenin yarısının ö~le
te~k"l:.ıt vücude getirilcmemişti. Bu - den evvel ve diğer yarısının da öğle - TahtıtncaSIOI fe"'iZIP.rken 
nunla beraber ihtiyacı temin edebile -lde>n sonra derslerine devam edilmesi kaza kurşunile ölen 
cek bir kanun da ~vcud değildi. Bu muvafık görülmüş ve bu tarz tedristen ÇOCUk 
seb-'hl~dir ki bir çok ormanlar mUte -ıdolavı da bir zorluk ve mahzur olamı- • 
mf'dıyen tahrib edilmiş ve bir kısmı da varaqına ittifakla kanaat hasıl olmuş- İz~ı:t f_!f~susı) ---: K_andıra kaza.,mm 
bazı kimseler tarafından zapt ve şa - tur. Cerç.l. koyunde fecı bır kaza olmu~ -

hıs1 ~rına mal edilmişti. Bunu müteakib kaza maarif memuru 1 tur. . . _ • 
C'ıhrhuriyetten sonra 'bu orrnanla - Tahsin Gülüksüs tarafından muallim - . 15 yaslarında ısmaıl oglu Sala~at -

nn hüc;nü muhafazası hususunda aza - lerin vnife ve idari noktalarda göste- tın c,~cık başında taıbancasını temızler~ 
mi dikkRt sarfolunmuc:: ve bilhassa ., . kl . t h k tl . h kk d b' ken, .. ıbanca ates alarak zavallı c~u "' ırtı rece erı arzı are e erı a ın a ır V , • b t tm" ··ı ·· t · 
ser.~"d~ııberi kazamız ormanlarında or- konferans verilmiş, toplantıdan c;onra· fTtı~ n"ynuna ıska" ~ e ış ve ov m us u~r. 

t hd"d h ı· t f d ··t be . . . . . . . Mc.• . .ı:tul can çe ışırken, ayagı ocaga man E' ı eye ı ara ın an mu e -~ lcdıw~ daıresme C1dılmış, reıs Tahır . . 
d• b" · rfil ·· d f ı 1 · . . . gırm ş \'e yanmı.ştır. 

n;~ -~ ır rnes~ı s~ . e yu~ _en .. a~ a Par as tarafından kendılerı ne vcrı1e>n ~ · • • • 
k?\·un yedi y~z kılometre gıBı mulıım ı;ay ziyafetinde ha1.ır bulunmu~lardır. Çorlu Halk,v .,In yem idare 

• bır kısmına aıd ormanlarının mec;aha- Cay:b bir çok mevzular üzerinde he oti 
sı \'apılmış ve hududları tam~men 1Ps- ha~bıh::ıller vapılmıc::, bundan sonra tat y_. 
ibit di]miştir. Bu meyanda tanulu ar~- b;kı:ıt sahac:;ı~a geçmek üzere öğret _ Çorlu fHususi) - Sülevman EtPrrı!n 
zil~r, r3hibleri elinde bırak1lmak üz~- menler romtakalarma avdet ' etmişler _ reisliğinde ilk toolanh· • ı Halkev: sa-
re kimse m~edur edilmemis ve halkın dir. lorıunda vanan Halk"vi yeni idare h~~·-
hal:~~ daima muhafaza edilmiştir. An- Yt>ni posta-tel.,.raf ve telefon eti ~'!uzaffer Gü\·en, orta mekteb mii-
cak tapusuz olarak bir hakka müst~rıicl idaresi binası dürü Hiisevin Timuçin, müddeiumumi 
olnın~sızın bazı e.şhas tarafından iş2al Hakkı Haker, miizik muallimi Muc;tafa 
edill'n ormanlarla münasebettar oları K~zı~cah_a~am posta-telgra_f ve tele- Sunar, posta telgraf rnemurlarırırl;ın 
arni !l"ecburen hazine narnma temlik fon d.aresı bınasının etraft b!.r ç~k kah Azmi Selat, sıhhat memuru Fchrni 
e<Jllmi~tir. S€nelerderı-berl mahkeme - ve, hakkal ve buna benzer dukkanlarla Gürel, ö;:fretmen Enver Erben ve m~
leri ic;~al eden lüzumsuz yere açılm'ş dolu ~di. Bina yangın tehlikesine ma - allim V&sfi Gürmenden teşekkül etmi~
ormaıı davaları da bu komisyon heveti ruz ,.~ mahzurlu bir mevkide ve ga - tir. 
mPva'1ında bulunan orman hakimin;n yet dnr olmac;ı bir çok mahzurların ha- Yeni hevet bu toolantısile fiilen i~e 
hukuki kısımdan yaptığı tetkik ve ver- sıl olmasına ~ebeb oluyordu. Bu zor - baı;Jam•c:; bulunmaktadır. 
di(fi karar üzerine hal ve faslolunmu~- luldarı gözden kaçırrnıyan posta idare-
tı<r \'e bu su~tıe hazineye aid orman- si kasabanın en güzel 1>ir mevkiinde kur binaya nakil işlerini ikmal etmiş -

larla e~hasa aid orman ve mı;>r'alar a -
rası'1a sabit hudud taşları dikilmis, tah 
d!J j<;leri de iyi bir şekilde neticeten -
mic;tir. 

İlk mrlrf,.h öğretmenlerinin 
favdalı bir toplantısı 

Kızılcahamamda bu sene yeniden 
inşa edilerek geçende açılma törenleri 
mera~imle yaoılmış olan kazanın muh
telif ki:iylcr"ndeki beş dershaneli on do
kuz n'Y'ktebin tek ö.ih"etmenle tedrisn
tın n nP ~ekil ve suretle başarılabilece
ğioi görüşme>k üzere bütün öğretmen
Ierin i~tira l•"1 ı- kaza merkezinde bir 
toolant! yapılmıştır. 

Bu :ı:timaa rivaset eden tedrisat mü
fe•fc;lcrinden Salahattin Çoruk top -
lan'ıda şunları söylemiştir: 

«Arkadaslarımın tek öğretmenle 
-nın:ıettikleri gi·bi- müşkülatla kar
şıhıc:araklarını sanmıvorum. Vazifesine 
cld~f'n ba~lı bir ö~retmen bu hususta 
adec!.i rnam:Jud talebesi karşısında tah
min·nde derhal aldanmış olacağını gö
recek ve derslerine seve seve devam e
dec<>ktir. • 

Pazar 

bir bina teminini lüzumlu görmüş, gön tir. Bıt suretle bütün muhaberat ve 
derdil!f bir fen memuru vasıtasile mu- resmi işler geniş ve rahat bir surette 
habernt1 sekteye uğratmaksızın mez • cereyana başlamıştır. 

( Aksaray K1z1lay kurumunun hay1rh bir işi ) 
Aksaray (Husu -

si) - Ziraat Banka -
sı direktörü Hamid 
Beşkardeşin titiz ida 
resi altında çalışan 

Aksaray Kızılay ku
rumu bu sene büyi.\k 
bir iş başarmıştır. 

Mektebler açılalı 

70 yoksul çocuğa her 
gün sıcak yemek ve
rilmekte ve bu yok -
sul yavrulara çok iyi 
bakılınaktadır. Kı -
zılayın bu yoksul 
yavrulara gösterdiği 

candan alfıka muhit
te büyük bir tesir bı
rakmış ve Aksaraylılar Kızılayın bu ha yırlı işi temadi ettinnesini teminen hiç 
bir fedakarhğı esirgememişlerdir. Resim kurumun verdiği sıcak yem~ yiyen 
çocukları gösteriyor. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

ZilP. ve Tokatta Tasarruf ve Yerli Mnllar Haftası çok güzel bir şekilde baoş
laıilı:?'. •r. Yukarıdaki resimler bu haftadan iki intıbadır: 

Karaman. a ka dm yüzünden 1 
birbirlerini yaralıya n kafadar·ar 
Karaınan (Hususi) - Burhan kö -

yünden Nerkis adında bir kadının e -
vinde toplanan ayni köyden Ahmed 
Uyr.wz ve kardeşleri Mustafa, ve Ab -
durr::ıhrnan ve arkadaşlan Hüseyin Şa
hin tir kız meS€lesinden birbirlerile 
evve;fı ağız kavgasına başlamışlar, son
ra d::\ birbirlerine girmişlerdir. 

Bursada kaplleada elbise 
çalan bir hırsız 

Bursa (Hususi) - Şehrirrlizde garib · 
bir hırsızlık vak'ası o\muştur. 
A~ı Örnerin yanmda çalışan çıraklar

dan Reşad·, Mehmed ve İbrahim adların
da üç arkadaş geçen Pazar günü dük -
kanlarında icab eden haftalık teınizlilti 
yaptıktan sonra hep beraber gezmek ve 
eğlenmek üzere Yeni kaplıcaya gitmişler. 
soyunarak içeri girmişlerdir. 

Bunlardan 16 ya5larında bulunan İb • 
rahim hepsinden evvel kap1ıcadan çık -
mış, kendi e'biselerinin üstüne arkadaşı. 
Mehmedin elbic-elerini de giyerek ora -
dan savuşmuştur. 

IIi.iseyin Şahin harnil olduğu taban. 
ca ile Ahmed Uymaz ile Mustafa Uy
maz eığır surette yaralamıştır. Miite -
cavizin tabancasmda kurşun bitince 
ya ral ı b rdan Ahmed U •m az aldığı ya
rar.ın ?cısile birdenbire Hüseyin Şahi
ne hiicum etmiş ve belinde bulunan Bir müddet sonrıı hamamdan çıkan 
ka•ra ile Hiiseyin Sahini bir vuru.-:ta Mehmed elbiselerinin yerinde yeller es· 
yere ~Prmisti~: Ya_ralılar. t.edavi a_ltına ı tiğini görünce ş~ırmış, Zafer meyda~ın
alır.r.-ı 5 ve Muddeıumumılık tahkıkata da bulunan evinden bir başkasını getır -
devon, etmektedir. tinciye kadar birkaç saat orada bekle · 

Karamln Çocuk E~irgame 
f{ urum·ın un faa i ,eti 

rneğe mecbur kalmıştır. Nihayet badise 

zabıtaya bildirilmiş, İbrahim yakalan • 

mıştır. Suçlu cürmü meşhur mahkeıne -
Karaman (Hususi) - Kar:ıman Cocuk sine sevkedi:m~tir. 

EsirgemeKurumu cümhuriv('t havranun ·------

da değPrli kı:ıymakamımız Feyzi Akkor, Antalyc.da fakir çocukiara 
Parti başkanı AhmF?d Şen, belediye reisi 
Zi,·a Giincii ve Çocuk Esirgeme Kurumu SlCak yemek ve :~ iliyor 
başkanı öğretmen Fuad Atalayer'in kıy- Antalya (Hususi) - Antalya tsrnet 
mctli mesailerile 120 fakir ve kimsesiz kız paşa ilk okulunda teşkil edilen hirna~e 
ve erkek çocuğa elbise ve ayakbbı yap. heyeti bu mektebde bulunan 15 fakir 
tırılarak giydiril miştir. Bu yardımı da - ve yoksul ço~. u k bütün bir ders yılı sı· 
ha ziyade tevsi etmek cmcli'e evvelki gün cak yemek verıniye başlamıştır. . . 
fakir ve kimsesiz çocuklar menfaatine Himaye heyetinin reisi Nafıa başkatıbl 
Halkevi salonunda bir balo tertib edil - Nevzad Yeşim bu ;~te büyük bir gaY· 
miştir. Bu ba oya şehrimizin bütün mü- ret sarfetmiş, bazı harniyetli Antalya: 
nevver ailelerin iştirak etmek husudun- Jıların yardımlarile sıcak yemek işin' 
da gösterdikleri tehalük tasavvurun fev- temin etmiştir. Yardırnda bulunan A.~
kinde olmuştur. talvahlar tevazu göstererek isimlerinın 

saklı kalmasını istemişlerdir. 
Kocaeli Parti kongresi 

İzmit - Cümhuriyet Halk Partisi Ko- Eri ncanda yer n mallar ve 
caeli merkez kaza kongresi yapılmıştır. tasarruf haftaSI 
Kongrede Parti müfettişi ile daireler rü- ") y r ltar ve 
esası hazır bulunmu.şlardır. Erzi:-ıcan (Hususı - er ıma ıl· 

Dilekler üzerinde yapıla-n müzakere- t:Jc;;aı ruf ha~_tası b_u yıl _burada her_ ~ır· 
ler çok ıaçık ve sammii bir hava içinde 1 dan daha. guzel bır şek ı lde bı:;l~m~~~ .. 
geçmiş ve icab ettikçe vali ve daire reis- Başta valı ve memurlar, me e a ,.. 

· k b" h lk k""tl · mer .. leri tarafından müzakere m.evzuu olan belen, kalabah ır a u esı. . rı 
meseleler etrafında delege,ere izahat ve- ::;ime iştirak etmiş, bandanun ıı;tık 

1
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rilmiştir. Bu arada Ziraat Vekaleti tara- mnrsile törene başlanmıştır. Nutul{: 
fından bu sene Kocaeliye gönderilen se- la1" sÖylenmiş, talebeye ve halka porta 
lektörlerin köylüye büyük faydalar te- k~! ikram erHlmiştir. 
min ettiği kaydolunı:ırak bükilmete te
şekkür edilmiş ve bu yardımdan istifade 
edememiş olan rnıntakalara da selektör 
gönderilanesi arzusu izhar olunm~tur. 

İki gün süren içtimama baş1arken 
kongre Partimizin kurucusu Ebedi Şefin 
aziz hatırasını anmış ve hasta Millt Şef 
İnönü olduğu halde büyüklerimize ba~
lılık hislerini iz:har eylemiştfr. 

Karamanda tasarruf haftas1 

tımir( e bir katilin i daml istendi 
İzmir, (Hususi) - İzmirin Halkıl 

9
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pınar mevkiinde sazlıklar arasında P 
·· B" -- bo~9~ rasına tarnaan oz anası ınnar.ı - , 

·ı ""ld" kt n stlç zını Eıkmak suretı e o u~e e dJ 
lu Scvfcttinin muhakemesı a~rceı~ , 
netic;lcnntiştir. İddia makamı suçl~A 
nun idamını taleb etmiştir. Karar "'1C 
İkincikanun tarihinde tefhim edilece 

tir. 

Kaşta kUçUk bir define bu'und~ 

_ Hasan Bey, ihtikfırla 

mücadele şiddetle d43vam edi
yor. 

..• Ba.u makara taeiderine 
e öre .. 

• • • yegAne kabahaili olan
lar gaıetecilermij .•• 

Karaman (Hususi) - Her yıl oldu~ 
gibi bu yıl da 12 Birincikanunda baflıyan 
ve bir hafta devam edecek olan ulusal ve 
ekonomi ve artırma haftası ıehrimizde 

de canlı ve manalı bir iktısad bayramı 
halinde kutlanması için ve yurdumuzda 
yetişen üzüm, incir, fındık, elma, por -
takal, gibi yemişlerin bütün evlerde ve 
kahvelerde çay, kahve yerine bu yemiş
lerden yenmesinin temini için lAzım ge
len tedbirler ahnllU§ ve halka ilAn edii-

Hasan Bey - İpliklerini miştir. İktısad baltası haklernda muhte -
pazara gıkardılar diye ~? lif mevzular üzerinde Halkevinde ilk ve 

orta okullarda konferanslar verileoekttr. 

Kaş (Husust) - Kazaınızın J{alk:: 
nahi'yesinde posta hat bakıcısı MtlS tı• 
fanın ba·hçesi kazılırken toprak arası ıe 
dan 1 O mecidiyc, 3 altın yüzük, ' flltlve 

le tab!r edilen altın, 1 Fransız altını "bi 
bir de onluk altın çıkmış ve ev ~h;J'l. 
rumlardan metruk kalan bu bahçe ıÇ t• 
de bir defjne bulunduğunu tntımtrı eıı· 
mişse de, tahmini boşa çıkmıştır. ~~ilC 
mafih bulunan bu altınlar da ]cuÇ 
mikyasta bir define sayılmaktndır. 



22 Bi • "L~
~ lnnCJB.AD1111 

[son Posta 1 s i* o K 
Ankarada son hafta yap~an 

spor hareketleri 
.\nkara mususl) - Sonbahar at yanşla -ı Erkek Mualllm M. _ Bo~azlçl L. - Hayriye 

tının cı n ikincisi Şehir Hipodromunda 
1 
L. - D:ı.rüşşefakn L. _ İst. Er. Llse.oıl - Gala -

hıılldı, hava bozuk ve yağmurlu idi, fakat tasaray L. _ H:ıydarpata L. - İstlklfU L. - ::: -
Yarış Yerı ml' m ·Jılarla dolmuştu. K~ular u. i şık L - Vefa L. _ Ka bat~ L. - Pertevniyal 
~11ınlYetıc heyecanlı oldu. Birinci koquıia L. _ Şl~ll Terakki L. _ Taksim L. _ Ticaret 
k oınru, H·incldc Yılmaz, üçuncu yarışta B'l'5- L. - Yüceülkü L. _ B. Sanat M. 
lJın,_ dorduncü koşuda Tomur uk. be<~il'c.del D h f ' k 1 
~~ u, alt. ncı koşu da Karan.il b'rinci geldi- 1: ll a l~ Y8.PJ aca _maÇ ar 
· l B"den T~rblyesl Istanbul Bolge.oıl Futbol 

lirCltte h"hl: te B:ı.skın - Tomurcuk çifti bir Ajaılı~ndan: 24/12/1939 tarihinde ya.pıla. 
kıı"·Yn muknbU 52,40 lira, al+ıncı ko.,udaki 1-lcak ma"lar: 
biri h~'ıls Ise KaranfU _ Knya kom.b·~.cz~_nu 1 T ksi m stadı: 
d liraya mukabil 24.80 llr::ı verdi. Önumuz- Galataspor - A Hlsar saat 10,30, HlHU -
tk! h:ı.rta yarışlar .sona erccektir. İ.Spor o;aat 12,30,. Galatasaray _ Fenerbahçe 

Kır Ko!lusıı saat. 14.30. Hakem Adnan Akın. 
t lıavn>ıın yaıtmurlu olmac:ına rağmen 150 Şeref stadı: 
ıı"ı•cın icıt rakil yapılan kır ko"USU çok zevK_ Ortaköy _ Beylerbeyl saat 10,30, G.Genç -
la Oldu Y('rlerin çamuruna ra~en koşucu - ler - Ko.ragümrük saat 12.30, Beykoz _ Vefa 

1
' llıtısab:ıkayı muvııHa!dyetle bltirdller. saat 14,30. Hakem Tank\- Özerengln. 
n Güreı teşvik müsabakalan Fvıer stadı: 

tııu/' h<.ıft:ı burada şimdiye kadar girdiklerı Sille~manlye _ Altıntu~ saat 12,30, Beşlk. 
Eür >ab:ı.lt:ılard:ı deN!ce almam~ güre~ç lerle, taş _ Topkapı saat 14,30. 
ltı c•e venı başlıyanlar arasında Greko..Ru- Bakırköy s+adı: 
kıerı ll'şvlk mü.,abnknsı yapıldı. Neticede ta- İstlkJI\1 _ ArnaTudköy aaat 12,30, Fertköy -
lfa~ hannde Demirspor 14 puvanla blrincl, Do~SJY.)r saat 14,30. 
tı b!ye Ikinci s:ın•at mektebl üçüncn, GU - M t k h k h t• 
latıı dördüncü. oldular, ferdi netleeler şun - 1 n a a a em eye 1 

~~:~llod . ı M hitU 2 _ Osman 3 - iStifa etti 
ltaılt n. - u n, ' 

İstanbul romtakası hakem heyeti reisi 
)'a

79 klloda: ı _suat, 2 _Hikmet, 3- ZL dun Istifa etmiş, bu yüzden de heyet çekil. 
miştir İstlfanın .ııebebleri henüz malüm de. 

~.7 klloda: ı _ İsmail Hakkı, 2- Mustafa. ~lldir 
ka?tıihnü'7dekl Cumartesi gunfı, bu müc:aba. .. ........................................................... . 

11 k '"d" derece aıanlarla. evvelce derece aL r T 1 y A T R O L A R ) 
P. arı Icin bu müsab:ıkalnra girmemlo:ı olan \... ... ______________ ~-
~-ıı ıl k -tır c er arnsında m• ab.,kalıır yap nc3 - ş h1r Tiyatro.su Tepebaşı dram kı.mıında 

atp.m aaat 20,30 da ... n rr 'k rn('rakllların ve bu arada müstaldl 
t t•~ ""k 11 All Rana Tarh:.mın alaka ile sey_ 

r:~l"rl rüresler çok güzel olmuştur. 
dırı':P,.~ F'Pdt>rasyonunun bu hareketını tak

ltı .. ,;ı'arız. 

Gnlatnsnrnv ''C 1\la kespor şild 

0 
m~dn ... ına l!irh•or 

• Yelpaze 
lıt!kllJ eadde.sl tomecU :tımıında 

&ttam aaat 20,30 da 

l.w.:izler 

Ha!t Operetl - Bu akşam .saat e da 

Git- Kal b '~h.t'l.~nrny ve M'l~kı>.spor takımlarının 
'et~tl n'"'-rlrnl olarak, .ıslld maçiarına iştlrl\k-

"" tnü Tt>kirdaj;- Asliye Hukuk Hakimlitinden: '[)·.., oı:ınde edllmlı;tır. 
ı9~0 ~'" taraftan Muh'lfızgücü takımı 1939- İstanbulda Beyo~lunda Hammalbaşı Ka -
ttı. li"nesı şild maçıarına 1ştlr~k etmlye _ rakol soka~ında 7 numaralı evde oturmakta 

"tir Iken hnUhazır ikametgA.h ve me.oıkenl gayri-

Yuıroslav Devlet Demiryollan malum Mustafa kızı Zahlde Ürkmeze: 
•• Kocanız Teklrdaimda Yıldız bakkallyes1 

\' talttmt'ltn murncaati sahlhl Abdullah Ürkmez tarafından aleyhl-
\ı...., n ... ,.~1~vvn D!'vlet Demiryolları futbol tn- nlze tkııme olunan ve yekdl~erlnlzden bo -
~:~1" Tiirklyeye gelip, Ankarada Demir şanr.ı:-ı.vı mutazammın bulunan 1/12/939 ta
~aı:ı :lklrnlle lk! maç yapaca~ı ve bu müra. rlh ve 252/103 numaralı boşanma hükmünün 
,_kat ınüspet cevab verileeeRI yazıl_mıştı, flfir.en tebllgi karargir olmuş olduğundan 
bıır.a ı:Ud ve lig mnçlnrı delayıslle bolgece Işbu 1ltm tarihinden Itibaren 15 gün zarfın-
<\ fısaade edilmemiştir. da temyizl dava etmediğiniz takdirde Işbu 
.\llk:tra muhfcliti fstanbula gidecek hükmün kat'lleşeceiU ilAn olunur. cl0598• 

~ıı~kara muhtelltl Kurban bayramında İs- ----------------
Ula gidecek, bir maç yapacaktır. Zı\ Yi - Sahibi bulunduğum f;Hşll Meş -

3 

Bir doktorun gunluk 
notlartndan 

Kahve Vt! t,;ay 
Çok aevmetli~lmize, çok all.flı:anlıtımı

.z'\ ra~men söylemek mecburlyetlndeyiz 
kı bu lkl maddenin terkibinde bulunan 
kafeln lle teın denilen maddeler birer 
cüM!el asablye zehlrldir. Kahve n ~ayın 

yegAne faydası uyku halini ıtldermek, ve 
pek yorgun olduıumuz zaman bl.ze mu_ 
vakkat bir lntibah tevlid etmesi ilbl hal
lerınden Ibarettir. Gündüzleri en çok 
kafa veyahud vücud itibarile yoruldu_ 
ğumuz zaman kahve ve çay alındı~ı gibi 
kendimizde bir uyanıklık ve kuvvet his
sederiz. İşte yegane faydası budur. Fa. 
kaL buna da al~ınca o %aman ayni kuv
veti alabllmE:lı: ıçın gitglde üstüste kahve 
ve çny almak ltlyadı başgösterlr. İşte o 
zaman bu muvakkat faydadan da eser 
kalmaz 
tTmumlyetıe kahve ve çay mide ve ha_ 

zıın için Iyi değildir. Bilhassa midesin
den mııztarlb olanlarda midesinde yan. 
mak, ekşlik ve salr ıztırab ve a~rılar o
lanlarda kahve ve çay tamamen muzır_ 
d:r ve menedllmelldlr. Kahve ve çay 
normal uyku müddetini tehlr eder. Yani 
alı~r:"ıyan bir insan fazla çay ve kahve 
!çtı ml o gece artık onun Için uyumak 
mümkün olmaz. Uyku kaçar aynı za
man::ıa çarpıntı ve hafif baş nAnları gö. 
rüliir. Kahve ve ~Y sinirli ınsanlar Için 
asla muvafık de~lldlr. Asabı tenblhe 
etmesi Itibarlle tamamen .ltontrendike
dir. Menedllmelld!r. Kahve ve çay clld 
hastalıkları Için a..~la muvafık de~lldlr. 

Derlde hasıl olan ek:zemalar vesalr bün. 
yev! ve dahllt sebeblerden ileri gelen cDd 
hnstalıklarmda, kaşıntılarda hastalara 
kahve ve çay asla tavsiye edilmez. Bilakls 
bunhr menedllmelldlr. Kahve ve çay 
kalb ve akciğer ha.stalıklarına da tayanı 
tnvs1ye de~lldir. Mümkün olsa da mem
leket!.mlzde kahve n çay yerine süt, lL 
monata. fizüm suyu içmek ve ml.satlrlere 
lkram etmek Adet olsa ne Iyi olurdu .. 

.J 
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BANKA 

KOMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta:nRmen tedlye edilmlt aermayeal: 

700.000.000 halyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Blitün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New. York'ta ~u beleri nrdır. 

Selim Tezcan rut!yet mahallesi HalAskfı.rgazi Büyükdere bu h cadtlesindekl arsamın vergisi olarak Evkar llariçtekl bankalarımız: 
afta mekfebfer arasmda İdares'ne şimdiye kadar yatırdı!tm paralara BANCA COMMERCiıALE iTALİANA 
Yapılacak maçlar ald makbuzlan zayi ettim. Suretlerlnl ala _ (Francoı Paris, Marseille, Toulouse, 

lt ca{;ımdan eskllerlnln hükmü yoktur. Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan. 
~tebıer futbol, voleybol ve kır koşuian Tüccardan İbrahim Çolak ıes _ Plns, Villefranche _ sur _ Mer, Casab -

ta nlıklarından: lanca (Maroc). 
t,1lıol)[ll/l939 Cumartesi günü yapılacak ı BANCA OOMMERCİALE İTALİANA E RO. 

ş ı Ve Voleybol maçlıırı: Dbet~i eczaneler MENA: Bucarest, Arad, Braila, Brasoy, Cluj 
"a trer Stad ı: Yficeülkü L. - Haydarpaşa L. l costanıa, caıaz. Slblu, Timichoara. 
ıııy!1 l3.30, Hakem Tarık Özereng1n. Pertev-ı --··--- BANCA COMMERCİALE İT.Al.J:ANA E 
e .\ L - Knbataş L. Saat 14.40 da. Hakem: Bu rece ııöbet4;l o::ıan ecuneler fUn - BULGAR.~. Sofla. Burgas, Plovdiv, Varna. 

· ... Çik5ney. lardır: BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 

t. Sa~iın St:ıdı: Tak.slın L. - Ş~U Terakki t taııbul clbetlndekller: L'EGİTTO. Alcxandrle d'Egypte, Elkahire. 
-.r,aat 13.30 da. Hakem: A. Adem. Galata - Emlnönünde: (Hasan Hulüsl), Aksa - Port _ Said. 
~~:. .Z.. - Işık L. Saat 14.40 da. Hakem A. rayda: (Şeref), Alemdarda: (Abdülka - BANCA COMMERCİAL!! 
~/)( diri, Şehzackıbaoında: <İ. Halil), Beyıı. - GRECA, Atina, Pire. Selfınlk. 

lt)boı 11/1939 Cumartesi günü yapı~acak vo. zıdda: (Cemil), Fatlhte: CHü.samettln), BANCA COMMER.CİALE İTALİANA 
ISty ~aı;ları: Bak•rköyünde: (Hllll), Eyübde: (Eyüb - TRUSl' COMPANY. Pimladelphla. 

itttı A 
0 

h1 Ilalket-l Salonunda: Erkek Mual- sultan). BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
lı~ ~·- lfayrtye L. Saat 14 de. Hakem: E:e- Beyoğlu clhetindekiler: TRUST COMPANY _ New-York. 
1130 uru. İstlklAl L. - Darüşşefaka L. SaaL İstlklfil caddesinde: (Galatasaray>, 
~.Sa dn, Bll~azlçi L. _ Ticaret L. Saat 15 de. cumhurıyet. caddesinde: (Kürkçlyan), Müşterek Bankalar 
2ı4at M. - Vefa L. Saat 15.30 da. Füri!ırn~ada: (Ertu~rul), Ş~llde: (Asım), Banque Françalse et itallenne pour l'ame 

ltbı(r 1
1119"9 Pazar ciinü yapılacak mek - Tako;imde: (Kemal), Beşlkta.şta: (NaU rlql'e du sud, Parla. 

lıu :ı.rası kır koşuları: Halld). Arjantınde: Buenos - Aire.!, Rosaria de 
ltbieı- ltoşuıara aşa~ıda lslınlerl yazılı rnek notazlçi, Kadıköy n Adalardakiler: Santa f~. 
~tlraı. en az 10. en çok 20 kişilik talomlarla BRESİLYA'da: Sao..Paulo n başlıca 111 -
~ .. ed Kndıköyünde: (Yenlmoda, Merkez;), 

h ecek ve koşulara girecek talebe birlerinde tubele.r. 
Ilo~u n tam saat 9 da Şişli Tram,•ny De. CHİLİ'de: Santlago, Valparalso. .. tü ti ı Üskf~darda: <Merkez>, Sarıyerde: (Os -

la~:a,kfanındakı 42 Inci Ukmektebe gelmiş o - man), Adalarda: (Şinasi Rtz.a). COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, 
-........:.: ardır. dell'n. 

~iiiü~i~f!~E~i~B!!IJ!!iliiiiii~~~~~~~-~=~ URUOUAY'da: Montevideo. Iii B \NCA D ELLA SVİZZERA İTALİANA: 
Lugano. Bellinzona, Chlasso, Locarno. 
Zurich, Mendrlslo. 

BANCA UNGARO • İTALİANA S. A. 
Peşte ve ba§lıca tehirlerde tubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 
Zagreb, Susat. 
BANCA iTALİANO • LİMA. 
Ltma (Perou) da başlıca OChlrlerde tube. 

ler: 
BANCA. İTAL:iANO • GUA.YAQuiL. 

Guayaqull. 
İstanbul merkezi: 
Galata, Vayyoda caddesi, Karaltöypalas 

Telefon 44845. 
ist:ınbul bürosa: 
Alalemclan han. Telefon 22000 /3/11/12/16 

Sayfa ..ı. .. .. 
EN BUYUK 
i KRAM iYE-·---~~ 

leOU rk ~ Bileliniz 1 
Gayrimenkul Satış Ilanı 

Istanbul Emn,yet Sand1ğ1 Direktörlüğünden: 
B•nnıız, Aytlf! Mellke, Emine Nükhet ve Fatma Filtretın 20854 hesab numarasUc San. 

dı~ımucan aldı~ı 0000) liraya karşı birını:i derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
•ermed!ğlnden hakkmda yapılan takib üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı madda.. 
sının mntufu 40 ncı maddesine göre satılması lca~ eden Beşlktaşta Yenimahallede Pos. 
ta soitnğında e.oıkl 8 yeni 12 k:ıpı numaralı bahçeli kArgir bir evin t:unamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmıya konmuştur. 

Satış tapu siril kaydına göre yapılmakt'ladır. Mttırmıya girmek lstlyen (375) llra 
pey akı:esi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu <Ll kabul olunur. 
Blrlkml"l bütün vergllerle beled!ye res.m1eri ve vakıf icaresi ve taviz bedell ve tel -
lallye rü.sumu borçluya a1ddlr. Arttırma şartnamesi 25/12/939 tarihinden Itibaren tetkll' 
etmek Isteyenlere sandık hukuk Işleri servisinde açık bulundurulacaktır Tapu sicll 
kaydı vesalr lüzumlu lzahat ta şartnarnede ve takib dosyasmda vardır. Arttırmaya gir. 
~ olanlar, bunları tet!dk ede·ek satıh~a çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi 
ö~renmlş ad ve ltibar olunu:-. Birincı arttırma 1012'940 tarihine müsadlf Cumartd 
günü Cn~nlo~lunda kaln ~:ı'ldJ~ımızda saat 10 dnn 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
Ihale yapılabUmesi Için teklif edilecek bede' n tercihan alınması icab e<!en gayrimen -
tul mfikelleflyetl lle sandık alar..ajpnı tamamen geçmiş olmnsı şarttır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlle 26/21040 tarihine müsadlt Pazartest günU ayni 
mahalde ve ayni saatte son artırması yapılacakt\~. Bu artırmada gayrimenkul en çok artı 

ranın fistünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerlle .sabit olmıyan alAkadarlar ve irtifak 
hakkı sahibierinin bu haklarını ve hususlle faiz ve ma..c;arlfe dair Iddialarını illn tarihlo
den Itibaren 20 gün Içinde ~vrakı müsbltelerUe beraber dalremlz.e bildirmeteri lftzım
dır. Bu suretle haklarını blldlrmeını~ olanlarla hakları tapu slclllerlle sabit olmıyan
lar :ıatı.'J bedelinin payla.~ma.,ından hariç kn'ırJar. D:ıha fazla mahimat almak Isteyen-

Ierin 9381876 dosya numarasile SandıCımız huk\tk Işleri ~ervlsine müracaat etmeleri 
ın.umu llln olunw-. ..... 

DIKKAT 
Emniyet Sandı~ı. Sandıkt:ın alınan gayrlmenkulü Ipotek göstermek Lc;teyeıııere mu

hammlnlerimlzln koymu~ oldu~u kıymetln '"'o 40 nı teı:avüz etmemek ü~ıe ihale bede-
llnin yarısına tadar borç vermek suretne kolaylık göstermektedir. (10620) 

Pamuk Ipliği ve 
Müessesesi 

S.in er Bank Birleşik 
Dokuma Fabrikaları 

KAYSERi BEZ FABRiKASINDAN: 
85 santimlik D. tipi koput bczi topu 800 Kr. 
75 » » )J )) » » 750 » 

Dril Kartela ll ve 14 ten metresi 
» )J 12 Jt 13 » » 

Jakarlı Dril 

22 )) 
22,25 • 
25 » 

Kazalina 25 • 
Azami 5 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatleri rica olu· 

nur. Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil olunur. 

-------------------------------... -------------------------------
Nazilli Basma Fabrikası~dan: 

Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satmak şartile tüccara 
Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satılmaktıa~r. 
Satın almak istiyen müşterilerin Nazillide Yerli Mallar Satış evınc 

rica olunur. 

BAKlRKÖY BEZ FABRIKASINDAN: 
90 santimlik G tipi kaput bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 kuruştan 

sntılmaktadı.r. Fiatlanmız fabrika tesEmidir. Ambalaj masrafı ayrıca· 
::~lınır. Sipariş vermek istiyenlerin azami beş balyayı geçmemek ü~re 
siparişlerini kaydettirrnek ve bedelini tediye e~ek üzc~e Bir~?ci Va • 
kıf hanında birinci kat Pamuklu Fabrikalar Muessesesıne muracaat -

Müvezzi alınacaktır. 
Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Be~ sınıflı Ilk mektcb mezunu bulunmak. yaşı ~O den a§ağı 35 den yukan olmama• 
üzere idaremiz servislerinde müvezzlllk 1stlycnlerln: 

ı - Dllekçesl. 
2 - Mekteb 1ahadetnamesl 
3 - iyi hal Ui;ıdı. 
• _ Yenı tarihli çiçek aşısı kağıdı. 

6 - 5X7 eb'adında üç fC't.ograf. 
6 - Nüfus cüzdanı. 
İle 29/l2/939 tarlhl akşamma kadar müdürlük ldl'!! kalemine müracnatınn. c10558• 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Beyoilu bürosu: ZAYi _ Galatasaraydan aldığım 4aha -
İstikl~ caddesi No. 247. Telefon: 41046. detr.amcyl zayi ettim. Yenısını alacağımdan 

Doktor Haf1z Cemal 
(l...okman Hekim) 

Divanyolunda 104 nurnarada 'lcraün 
hasta kabul eder. Telefon 210ü-233gl 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir Kasalar 1carı: İtalya ve Macaristan için _ kt 
ve Tourlstique çetieri ve B. o. i. TRA VEL.. eskisinin hillonu yo ur. 
LER'S çetıeri. UGl numaralı E7\ib oilu :Mustafa Bora 



.. 
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ile SABAH- öGLE- AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman d' şi erinizi fırçalayınız~ 
.. ı : • .. • .. • .,~_ • ,.. : . "' .. ~ .;- -"'- 1- ' t - "· .. .•• • •• .. 

;r-.--------------- --· .... ·- -
• 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP. 
ROMATIZMA, SOGUK ALGINLIGI 
ve bütün ağr1lar1n1 derhal keser 

. ~ . . 
~ 

KURULUŞ 1919 

LUzumunda 

günde 
3 kaşe 

alınabilir. 

Tamamen yatırılmıs sermayesi: T. Lr 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Dahild ~ ve hariç .. e muhabirieri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kupon:u vadeli mevduat. 

DEUTSCBE LUFTHANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SAli, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
lST ANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budape,teye Viyana üzerinden 
BERLIN'e Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
z yada malümat almak, biletler ve kayit muamelesi için a1ağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir: 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Galııtıt Rıhtım No 45 Telefo 1: -' 1178 - Telgn.t " HANSAFLUG , 

PATI KULLANlNIZ 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlannı, meme iltihaplannı ve çat· 

lakları, koltuk alb çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, tra~ 
yaralan, çocukların ve büyüklerio her türlü deri ittihapiarına en 
erken ve en emin tedavi eder. V 1 RO Z A mikrobun yapma· 
sına mani olur. 

Her eve ıazun olan bu kitab, 
tJine yakın yemek, tatlı, pastalar 
pişirmesini kolay suretle tarif eder. 

Fıatı: 100, cildlrsi 12:> kuru,. 
Sa ,ış yeri: 

Istanbul lnk1lap Kitabevi 

'--------------~ ilan T arifemiz 
Tek sütun aantlml ···················· ..... . 

ıahile 
ıahife 

ıahile 
Dördüncü lahile 
Iç ıahileler 
Son ıahile 

400 kurut 
250 )) 
200 )) 
100 )) 

60 )) 
40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca miktarda ilin yaptıracaklar 
ayrıca tenzllA~a tarıfemlzden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım n çeyrek 
sayfa tHinlar Için ayrı blr tarıte de.rplş 
edilmiştir. 

son Posta'nın tıcart IJ:'inlarına ald 
işler için şu adrese müracaat ediJ
mcUdlr. 

ilinedık K.ollt>ktil Şirketı 
Kahramanude Han 

Ankara caddeal 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 
&. .ı S. Ragıp EMEÇ .. ~._ ______________________ , SAHiPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Iştirak ettiği Enternasyonal sergilerde d ima birin
ciliği kannan lokumlannın, şel erb~inin 
nefaseti dünyaya nam veren bir buçuk 
aaırlık Türk ticaretba .ıesi ı ı~ 

~)..~ Merkesi: 
\\ ba hçekapı, 

Şubeleri: 

Bevoğlu, 

Kara köy, 
Kadıköy 

Halis şekerden Tah an He~vas1 
Belediye Sular İdaresinden bı.ı 

Talt.•;m suyu galerilerinde görülen çOktintülerin tamiri için H/12/939 dan ttlba,.~ı• 
suların dört gün keslleceıtı Utln edUm.l4t1. Ameliyat sıra.sınd:ı. galerinin dahA ı5 
noktalarının da tamtre muhtaç olduıtu görillmü' oldu~un<!.an bunların onarılma&t ıqtıı po 
gün kadar Taksim sularının nöbetle nrilmtal zaruretl hasıl oldu~u Uln olunur. B11 
yu .. Terkos suyu lle allkası yoktur. (10541) 

ANKARA G GAZiNOSU 
Meşhur MARKO BABEN Orkestrasımn iştirakile 

Her Cumartesi ve Pazar gunleri saat 16.30 dan ( 19) a kadar 

-DANSLI ÇAY-
vıLBAşı Reveyyonu için m:ısalarıntzın şimdid~ll 
tutulması nı dileriz. Meşrubat tarifelerinde değişikbir 

..._ _______ • yoktur. ~ 

Deri ve Barsak Arttirma ilan1 
Türk Hava Kurumu Istanbul Vilayet Şubesindellıı~ 

Kurb:ı.n bayramında te§kUatııruz tarafından toplanacak dert ve barsaklar ~ 
suretllt> ayrı ayrı arttırmaya konmu.tt.ur. ert 

10/Kfı.nunusanl/940 Çartamba günü saat ll de arttırması yapılacak ve rat d 
gö:würse ihale edilecektlr. ol • 

Isteklllerin mezkıir gün ve saatte ve jartnameyi görmek için de her gtın catal 
lunda.-i şube merkezine müracaat etmeleri. (10410) ____-/ 

• 
1 

Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede 

Devlet demir olları ve limanlari işletmesi u mu m idaresi ilAnları , 
D. Demiryollari Işletme Um um Müdürlüğünde"; 

ı - Yüksek tahsil1 ikmal etm.lt olanlardan 35 yaşını geçmemiş olmak ve ~:' 
rnerkt7lerimlzden ö~renUecek şerait ve evsafı haiz bulunmak şartlle hareket ın 
yet~mt-k üzere mfuıabaka lle muarin mtifettış alınacaktır. r~ 

2 - Müsabaka: Ankarada D. D. Umum Müdürlük Merkezinde 6/1/940 oullla 
günü yapılacaktır. 11ıpa1" 3 - isteklllerin sıhhl muayeneleri yaptlrılmak üzere matıüb vesaikle en ~" 

4/1/940 tarihine kadar Haydarpata. Slrkecl, Ankara, A!yon, İzmir, Adana, M&l&~eıetl 
hkeslr, Kayserl ve Enurum İşlet.me lıiUdürlüklerimlze istlda lle müracaat • 
UA.ıı olunur. c6480• d0510• 


