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In erin 1 eri are e 1 
Finlôndiyaya şimal 
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gönUIIU ak1n1 arl1yor 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuru ~ 

• • 
lzmir, lslanbulu 
ilham ediyor 1 
İzmirde yüzde 30 - 40 
fazlasına mal toplıqan 

İstanbul tacirleri! 
lzmir Ticaret Odas1, memlekette hayati 

8ir şaniaga nöre Ruslar Almanlardan pahaıııandıran arnillerin tamamen 
':1 6 · lstanbulda topland•ö• hükmünü verdi 

birkaç lıarb gemisi istemişler... ( Ticaret Vekilinin donko telkikieri ) 
Dünkü Fin resmi tebliöinde şöyle deniyor: " FinlAndiya kataati muzaffer İzmir, (Hususi) -Ticaret Vekaletinin cİzmir manifaturn ve tuhafiyecileri-

b · tt "1 · h k tl · d et kf d • 1 verdili emir. üzerine viiAyet makamı. ha- nin harbden evvel normal fiatlada getir-
Ir sure 8 l ert are e ertne evam -··~-~ ...... ! .... ~!:.~!.: ....................... _ yat pahalılı~ı ve i:htikarla mücadele mev- dikleri malları bugünlerde istanbuldan 

• zuunu ehemmiyetle tetkikata başlamış- gelen bazı tüccarların ~~ 30-40 fazlasıle 

Bazi lta lyan tır. İzmir Ticaret Odası tarafından yapı- İzmirde mübayaa ede:ek İstanbula nak
lan tetkiklerde hayatı pahaltıandıran l. letmekte o1dukları dogrudur. 

t 1 bl • • ' f mi1lerin tamamen İstanbuldl toplandığı Şehrimizde ve mülhakalta manifatu. a e eri IS a tesbit edilmiştir. Ticaret Odasının rapo- ra, tuhafiye, demir, cam, ~emir mamulatı 
runda deniliyor ki: (Devamı 8 incı sayfada) 

edilecek 1 M·ıı ~ f dü d H lk · d 
Müttefilrlerin yüksek harb r IVIl ı ye n . e a evın e -ı 

konseyinde b~ h~susta L telkikierde bulundnlar 
karar verılın ş . --

Nevyork, 23 (Husuıi) - c<Uniteil 
Preıs)) muhabiri bildiriyor: 

ltalyanın gayri muhariblik siya. 
1etinde devam edeceği hakkında 
kat' i kanaat getiren 1 ngiltere ve 
Fransa, Roma hühumeti11in bazı ta
leblerini iı' al etme ği müna1ib gör
müflerclir. 

Müttelikler, bu kararı ton defa 
Pariste yapılan yüksek harb konıe. 

lt yi toplaniıiında vermiflerdir. Fran-ı 
l'lai '- •anın ni1beten daha fazla leclakdr-

n,.inin Sovyet'er tarafından bombardımanı esnasında tehlike işareti üzc;rinc 
w lıkta bulunacağı anlaşılmaktadır. 

en kaz yığınları arasında sıy ınacak yer arayan bir kadın M h b a k b 'l J "lt t aa aza, un mu a ı ngı e• 
lına Otıdra, 2.3 (Hususi) - Helsinkiden a- Di~er taraftan Fin harbi dolayısile re ele Fran•anın bazı isteklerini ye-
l~ı-ı:t 'haberler, dündenberi bütün cephe- Moskovada gittikçe artan bir mernnuni- rine getirecektir. 
tıı, ;.s~Yet taarruzunun tevkif edildi~i· yelsizliğin hüküm sürdüği,i anla§ılmak- Müttefikler taralından yapılacak 
()) ını ıl . d s ı i t . l . k t'• h. t .. ,.. duıtı erın mukabil taarruza geçmi§ ta ır. ovyet er n, gerek insan, gerek avız erın a ı ma ıyc ve fumu u.. 
tic·a~ arını ve düşmanın bazı noktalarda malzeme bakımından zayiatları tahmin nü te1bit etmek üzere Londra - Pa-
ler. l'l1ecbur kaldığını bildirmcktedir. edildiğinden pek fazladır. riı - Roma araaında cereyan eclen 't Dünkil Fin tebliği dip!omal 'k ~ü:zak~eleri? ya.·!ın~a 
'~ıı gö erdarnda deveran eden bir §ayi- !Ielsinki 23 (A.A.) - Bugünkü Fin netıcelenecegı tahmın edılmekledır. 
;ua b:~ Sovyetler, Almanyaya müraca- landiya tebliği: T •• k 
'rdan ~~ harb gemisi ve y~ksek sübay- Kareli berzahında günıdüz nisbeten ur parasının 

ııı iste ~Urekkeb bir kadro gönderilmesi. sükfınetle geçm~tir. Bir F.inlandiya k • k 
r So\>y~Şle~dir. mukabil taarruzu esnasında, beş Sov - ıymetinı oruma 
~d~~ın bu askeri yardım talebi yet tankı tahrib edilmiş, bir miktar • . 
~IŞtir. (Devamı 8 inci sayfada) l Ankara 23 (Hususı) - Türk para -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a 1 ffinın kıyrnetici koruma ha~ındJki 

Boşanmalar niçin çoğahyor, 

12 nurnarulı kararnamenin 9 uncu maa 
desinin sonuna şu fıkra eklenmiştir: 

eDu avanslardan aramı1.da ticaret ''e 
(Devamı 8 inci sayfada) 

kabahaili kadın mı, erkek mi 1 r··· Bugün ···············-···········"" 

''Bennz 22 yaşındayım, kadın Muhar:ay~:;~e~ı~or::~onyayı 1 

!Oznnden saçiarım ağ ardı ! , Y·-:tE~~~~;:~:: ... -i 
';t:kuyucunun sorduğu sual : " Bir erkek ne "kadar ı Gral Spoo'nin kumandanı 

a olursa olsun çocuklarını bırakıp kaçmaz. 1 olsaydım ne yapardım? 
Halbuki kadınlar öyle mi ? , i Sor. Postanın denizci muharririnin 

' C şayanı dikkat bir yazısı 
eın"l · 

Milli Şef Ankara Halkemndc dantfm4 komitesine riyaset ederlerken 

Ankara 23 - Cümhurreisi İsmet danışma komitesini huzurlarile şeref -
İnönü bugün de saat 11 de Ankara lendirmişler ve mü~ereye rlyaset 
Halkevinde tekrar toplanan Halkevleri (Devamı 3 üncü 1aylacla) 

Zabıta don Totonya klnbnnde 
araştırma yaptı 

~, ,<'\llketin~ O~an (Ankara) laflar .. hassas ~ından dem vur _ - '7 nci sayfamızda -
b. <lahfl old<: cıdden alakabahş safhala- malar, mazJHP olddfclar.ı" t~iası.. .....,..., • 
~~te:n .u. kadınlar ve erkekler ha • Pek al~. ~teı;,~W.aılu, madem Rus - Fin harbin in . .. . .. . . 1 t 

'

en. ~tın çarpışıyorlar F k t b"t" h tt . ~~.... ·I.. k ~· . Totonya klübtınün buyiH. salonunda biT top .anwı 
"'ll lıü . a a u un assassınııı ıçın 'l!f~t.rlan qıı· er eısın ız- ·ıçyuzu nsd"ır? 

~ )'erı.ı ~.rnlarına rağmen kadınlar ~ inci • yfada) Paris ve Londra radyoları dün gece- rnişl~rdir. Vaktin geç olması do-
~ bıtıı.ıbır şey söylemiş, dUşUnaürecek ~Yil' . j Yazan: Ercürnend Ekrem ki ;neşrlya'llatrı sırasında İstanbuldaki layısıle bu hususta fazla Jll.alıl-

~%cla eada bulunmuş değillerdir. A- ... t UJUCUılfln ı -'ncı urfamaacia- Alman klübü (Totonya) da zabıta ta- mat elde etmek imkanını bu1 

iıer zamanki ipe sapa gelmez ceva ri '--········-············•n••·········-·-······.J rafından taharrfyat yapıldığını bildir- madık. 



. . -~- . 

2 ~ayfa 

r 
Hergün 

-····-
Bir general öldü 

Ekrem Uf8klıgi1 ..J 
• fE5} üyük Harbin sonuncu kışı. Kars 

1.52) istihkWnlarının baş m:.lhendis -

lik dairesindeyiz, geniş bir salon, salo -
nun ortasında geniş bir masa, masanın 

gerisinde ve ayakta ordu kumandanı, te
lefonla bu henüz istirdad edilmiş şehre 

uzak bir yerde bulunan bir .fırkanın ku -
mandanını bulmaya çalışıyor: 

- Kumandan beyi istiyorum, Kazım 
Karabekiri. 

Telefon iTtibatını temin etmek güç o
lacak. Aradan dakikalar geçiyor, fakat 
nihayet aranan bulundu ve bulunan da 
galiba ilk defa olarak kendisine paşa di
ye hitab edildiğini işitti: 

- Paşam, terfiini tebrik ederim ... 

Muhavere bitince ordu kumandanı bir 
kaç dakikadanberi beklemPkte o1nn 
genç müUızime dönüyor, genç mülazim 
de selam vaziyetinde anlatmaya başlı -

SON POSTA 

Bakale: 

yor: · 
_ Ben üçüncü ordu otomobil kıt'a _ Bir Çin mandarininin gözleri görmez olmuştu, menuekc- Dünyanın şu kadar milyar sekenesi arasında bir veya 

sı ndan ihtiyat mülazimi... Ha tumdan tinin en lanınmış doktoruna kimseye haber vermeden gizıi birkaç düşmanı olmıyan, arkadan aleyhinde söz söyliyeni 
geliyoru~ vazifem Kars ınıntakasında bir ameliyat yaptırttı. Doktor ame!iyatı müteakib hastanın bulunmıyan tck insan dahi mevcud değildir. Meselenin mü-
düşmandan kalan her cinsten kaç otomo- gözlerine bir sargı sardı ve kırk günden evvel açmamasını him noktası her düşmana karşı ve her aleyhte söze ehem -
bil bulunduırr .. nu tesbı't etmek. Kabı'lı' ta- t b'h T miyet verip vermemekte, onlara bakarak hayatı kendimize 

6... en ı etti. ayin edilen müddet bittiği zaman mandarin 
mir olup olmadıklarına bakmak. Geri dö Lehir ~dip eunemektedir. Birinci takdirde huzurla yaşama. 

sargıyı çıkardı. Göderi görüyordu. Fakat bu gören aözler "kfı ı ı d ğr · · kA k 
nüp müşahedemin neticesini bildirmek.. l!' nın, su ın a ça ışmanın, 0 u lf yapmanın ım cını yo -

ilk olarak karısının bir ziyafet safhasını tesbit etti, adam tur bu hcıJin sonu da herkesle bonı~aktır herkesten şu"p-
Ordu kumandanında kaş hafi!ce ça - ' --ı-· ' memnuniyetten kedere düşmüşt:.i: he ~tmektir, düşmanınızı tanıyınız, fakat aleyhte söylenen 

tılmıştır. c;esi de biraz sert gibi '!E'liyor: B d' - ana linyayı göstermiyen siyah sargı meğer bJr ~aa- ller ~öze ehemmiyet vermekten, hele i~itmiş görünmekten 
- Bu dakikadan itibaren üçüncü or - dct !=argısı ~miş! diye haykırdı. çekininiz, rahat, huzur, emniyet ancak bununla kaimdir. 

dunun de~il. dokuzuncu ordunun emrin- ~~~~~~t:==~~~~~;:===:=:~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~ 

;~~~~~~=~~~:;!~!;~.;::~~;?1:: } 
~~~~~~~.v4V~~~~~ 

sin? ingilteredeki r·--··-······-··· .. ····_ .... - ............ -, lngtliz 
İhtivat m!Hazimi vaziveti tahlil et - H b f k 

rnek](' ~şgul: Kendisinin yolrla bulun- Stğuıaklarda yeni ergun If 1 ra llBfVeklll 
duğu müddet zarfında ordu te§kilatı de- lJ 1 b • 1 /ik V 
ğişmiş olacak. Kafkas kolordusu k!'ndisi- su ır s per Parayi siz vereceksiniz e ÇBIJ 
ne yakın kıt'aları dş jçine a1ıırak doku - Dört açıkgöz bir Zakantaya gitmi.J- \..-----~,.~--. 
zuncu ordu namı altmda ücüncü ordııı - ler, yenı.ek yemi§lerdi. Gıırsonu ça-
dan a 7ılmıstır. Yeni ordunun kuman - ğırdılar, hesabı istedi er. Gat$On he. 
dam da Yakup Sevki Paşadır. Artık se- sabı getirdiği zaman dördü, birden: 
nE."lPrce medenl alemden lı7ak CC'phelerde - Paraları ben vereceğim! 
çalıc:hktan sonra birrız da Batun"d şehir Diyerek ellerini cebl~rine götii.r-
havatı y~amak ümidine veda l'tme1i. diLler. Her biri parayı kendi. vermek 

İhtiyat mülaz.imi cevab vererek. oto - istiyordu. Aralarında bu yüzden mü-
mobil işleri için yetiştirilmis olduğunu tı.akC1§a., çıktı, nihayet biri: 
sövlüyor. Fakat ordu kurnandanı icin bu - Ben bir çare buldum, dedi, gar. ~ 
cevab kAfi değil: müsbet veya mE>nfi tek İn sonun gözünü bağlarız. Hangimiı-i ya-

1
i 

kelime istivor: gilterenin bütün şehirlerinde çok kala.rsa, parayı o verir. 1 
- YapabUir misin. yapama?. mısın? büyük ve mükemmel sığınaklar vü - ö 1 

İ tekiler kabul ettiler, bir peçete i 

* 
cude getirilmektedir. ngiliz mühen - ·ı .. .. .. b ğl d z d ı c garsonun gozunu a a ı ar ve 1 İ . . . . ,. 

M lek .. .. ~ . isierinden biri de yukarıda resmını dördü birden Zokantadan kaçtılar. Va- • n~ılız başvekılı Çemberlayn ın Fran 
.es nanuna soz soyiemeğc salahı - gördüğünüz sığınak siperini icad ey - kit yemek zamanı olmadıg~ıiçirı lokan-ı sa. ya. g. eçerek, harb ceph. es. ini gezdiği-. 

yeUı olanlar General Yakub Şevkiyi bü- . . .. . 
yu
-k b' tab' -teh b- .. k b' lenuştır. Kureler taş ve çımentodan - tada kimseler yoktu. Biraz dışarı ,.ık- nı bılıyorsunuz. Başvekılın tayyarcsı 

ır ıye mu assısı, uyu ır :ıı k d sevkülceyş rnütehassısı olarak gör.irler. dır. Tayyarelerden atılacak bombalar fflt§ olan lokanta sahibi lokantrıya • karaya i~cr inmez,. e~ isine bir bar-
Ben onun şahsında her şeyden evvel az- bunların arasına düşer dü~mez bun - girdi, ayak sesini duyan giızü baglı 1 dak çay ıkram edılmı~; Çernber1ayn 

mini, iradesini, karşısındakine de te'kin larla beraber dağılacaktır. Bu suretJe garson lokanta sahibine doğru yiirü- f da: 

bn 'ni b'l - t b' f l: ı b- dü. yakaladı: •• - Doğrusu pek mftkbule geçti. Zi -
e esı ı en mus esna ır şe , e e u. bombalann bu sığınaklardan 33 met • · 
yük bir teşkiUitcı tanırım: Karsta Rus - Yakaladım, dedi, yemekieTin pa. E ra hava pek soğuk!.. demiştir. 

re ileriye gideceği tesbit cdilmic:tir. . k . . ı 
ordusundan kalma yüzlerce kamyon ve -ı rasını sız verece sınız. i 
otomobil enkazı, tamamen tahrib edil - rakacaksm Ve ilk vapurla gidi ilk \. 1 . p va- ,,..... ., Noel cephelerde de 
miş bir tamir atelyesi ile bir clektrik san purla döneceksı'n İstanbulda k ld ğ D · a 1 ın ünnanın en marifetli 
tralı ve .. iki tane de şoför vardı. müddet zarfında da ordu narnma şu işle- " 

kut:u!anacak! 

B . . '1.~ 24 
ınncılb\nwı ~ 

Sözün kısa sı 

Bahtiyar olmak için .. 
B. Ekrem Talu...,...--' 

Talebemden biri bana sordu: 
- Bahtiyar olmak için ne yapına!ı? 
Ona şöyle cevab verdim .. 

. - Bahtiyar olmak için muhitinizi b:ı~: 
tıyar etmeğe çalışınız. Dünyada en .. b ii• 
yük saadet, yakınlarınızın, sizin y:.ız It· 
nüzden saadete ulaştıklarını hisseınır 

. tir: Bun~n içi~. d: daima nikbin olnı~1~: 
daın~a gulc~ yuzl~ olma~a dikkat. e~1\ıt 
Musıbct, gulcr yuzden ürkcr. Nıkb n 

. h t . d G"l ·dizlC en emın aya sıgortası ır. u er .ı ıi 
karşılannn en acı hadisenin zehiri, el!.'~ 
ya_:ı yarıya azalır. Nikbin adamın tahdır· 
mul kudreti. başkalannınkindcn fazla 

Nikbinliki elde etmek içinse, dainıi t:: 
masta bulunduğunuz insanlara bu tc.~"\ 
sınızın bir zevk olduğu kanantinf vcrı~lıı 
Bu kanaat hüsnü niyetle, hayırhahlı 1~ 
hiç tc pahalıya rnalolmıyan. hiçbir f··~vi 
feragat istilzam etmiyen tatlı diJle. !i·~ı· 
muamele ile. e1den gelen kolay yar 
larla elde edilir. · ıa· 

Yakınlarınızın, dostlarınızın, ... ~şırı or.· 
rınızın her hareketlerini hoş goru~· ıJt, 
ların da aynen sizin gibi hns!=aS bır rı 1 
bir kalb. bir cümlci asahive taşıdıklar'.~. 
daima hesaba katın ve haklarında '· .. :'j. 
ceğiniz h~kümleri ona göre verin .. D~ ~d 
nün ve bilin ki iğbirarlarımızın ıstırı 
nokta1an çok zaman çürüktiir. .,,;. 

Elinizden gelebilen büvük. kücük 
1ııi~ 

liği - hiçbir karşılık beklPmcksizin ·~pr4 
kimseden esirgemeyin. O iviliği sa ıdti 
vapmış olmak sizin vicdanımza errısa.,c,ı 
bir haz temin eder. Meşhur bir F'rP ıY~· 
mütefckkiri iyilik görenlerin bak1~,"~{1ti 
daki manayı en büyük man<'vi ınu" 
sayar. . ;-ı. 

Gönlünüzd!"n hasedi tam?nıen ı:·, ~a 
Ruhu onun kadar kemiren. baht'Vc .. f}ı, 
onun kadar ket vuran bir şev voldur .,. 
tira!':ınız emel hudurlunu Mla f!eGı1'r t'-" 
O ernelin de tahakkukuna mesru vP f'.J• 
miz yo1lardan ulaşmal!a çababyın. 1<it 
zan sukutu havale ui!rarsııırr.. O ~~rlr
yeise düşmernek icin. bu arı?.<ınln. c.' ~:i· 
ki ı!avreti artırması ıa~m .ı:re'Pcd!irı'ı .,, •• 
şünün. Haksızlık ta, hakaret mbi nı~, ttD 
verdir. Fnilini bazan sizin kadar ve ' 
sizden zivade üzebilir. . ..... te· 

Hatırınızdan cıkannayın ki mev:.ı T13• 
rln içinde en çok sevileni b<ıhardır. ~ 
harın ~icl'kleri. güneşi. mavi senıa:ı , it 
rin ırmakları ve sen kuşları ol~~,,.ıii · 
göniilll'rimizi bütün yıl kasvet bur' h t 

Etrafınızda. siz de. daima bir ~ '' 
te~iri yaratmağa bakın . Snı:ııcaJ!ınııf c;aııı 
nisbetinde sempati toplarsınız. .~ ı:o-

tilc .. l·• 
mes'ud kılan da iste bu seınP'l · 
ğa1ması ve bir araya gelmesidir. , 1tıfl 

Son sözüm, budur, çocu~ın: rı; ın ııtll 
size gülmesini istiyorsanız, siz de 
gülün!. 

C. Ckr.e11ı ~~:.~~ .. _ ............................... _ ................. .. 
ı ·rı Akdenizde bir ngı 1 .. 

sivil tayyaresi düştu ·ıde 
Berlin, 23 (A.A.) - Dün Akde~:.ıltl• 

kaybolan sivil İngiliz tayyaresind~ b1t' 

nan on bir yolcudan sağ kalanlar tıt'· 
İngiliz gemisi tarafından kurtar~lrıı 
Bunlar Maltaya sevkedileccklerdı~~ııf''tl 

Tayyarede bulunan diğer 5 yoJllıı_,.ıŞ' 
akıbeti hakkında bir haber alına 

Yakub Şevki Paşa hemen orada Ro _ ri yapacaksın. papağanı öldü Christmas (Noel) yortularını layıkı 
t 

tır. 

manyalı bir mühendis, Gürcü bir maki _ - Emredersiniz efendim, yarın sabah Londranın tanınmış ve oldukça ge- veçhile tes'id edebilmek için bütün n-
nist, Rus mültecilerinden de bir çok şo- giderim. veze pnpağanlarından biri, 1 7 yaşında giltere:1e fevkalarle hazırlıklar yapıl -
för buldu. Evvela tamir atelyesini dü - - Hayır, iki saate kadar gideceksin. olduğu halde ölmüş, ve yüz İngiliz li- maktadır. Bu sene bu yortu Fransaya 
zeltti, sonra elektrik santralını yaptırt - Gece Batumda bulunacaksın, Erkanı Har- rası sigorta bedeli, sahibine verilmiş- kadar teşmil edilmiştir. Sebebi ise 
tı, daha sonra kamyon ve otomobilieri biye Reisinin yarın sabah otomobile ih - tir. Papağan on senede türlü türlü ge- Fr<?ns:ı<ia harb cephesinde bulunan İn 
tamir ettirdi. Hiç yoktan üç kol çıkar - tiyacı olacaktır.. vezelikleri öğrendiği gibi efendisinin giliz askerleridir İngiliz askerleri an'-

Ankaradaki maç . .. 
~ ra.tırl 

Ankara 23 (A.A.) - Askerı ytı";.ı.ı 
kal ar gücü ile Harbiye idıtHı~rbl) e' 

:!rasında dömifinal "§ild maçı. 
nin galibiyetile neticelenıni~tır· mıştı, çıkardığı kol'arla da i!eri k1t'ala- * saatini çıkarıp boynuna takmayı, onun anevi pudingden mahrum kalmamala-

rı takviye etmisti. Askerliğin her saha - Yakub Şevki Paşa Baturodan hareket kravatlnı çözmeği, kozmatikli bıyıkla- rı için harbiye nezareti onlara koli pos- .. .. . çılttı 
sında müstesna bir başarma kudreti var- eden ilk vapurun yolda koleraya tutul _ rını gagasile bu:rnayı da bcllcmiştir. tal olar;ık bu milli tatlıyı gönderecek - Kadıkoyunde bır yangın feJlerı!; 
dı. duğunu, haftalarca denizde oiümle pen- tir Kadıköyünde Havagazi İdarestndeat 2

11 ııl * çcleştiğini, yüzlerce ölü verdiğini ve niha /nsan/arı diken bir makine Chric;tmas deyip geçmemeli. Bu vor cllik ynpan Ahmed, evvelki gece ~nı~e _,fıı· 
t İ ·ı d .. · ". Mühürdar cadck:slnde 143 sayılı O e.ll ı;- .. 

Gene Karstayız. Kış geçmiştir, yazın yet .stnnbula mütareke habf'ri~e birlik- Bunu .şaka sanmayınız. Arnerikada tu 11.!;!! tere e tuccar ve pıvasava vır- vi n rı d ki f 1 k nk LSterlt 3çıı.•• 
~ te ld'ğ' .. •tt·ırr· b '1 ı· ·ı· ı· V k: . e n n ın e ener ya m y-ll p ~~ 

son g-.ınlerini yaşıyoruz, neredeyse tek - ge ı ını ışı ı.,.ı zaman aca a ne d:.l - profesör Willis Andrews adında hir mi otu?. mı yon ngı ız ırası ar te - deki sopanın ucunda bulunan ale .. tıtı111 
rar kışa gireceğiz. şündü? doktor ameliyatlard&.n husule gelen min eylcmektedir. radan evin kaplamaları tutuşarak y.. 1 ıı,i 

Tamir atelyesi şimdi bir fabrika ha - * yaraları süratle dikchilrnek için hu - 23 Kanunuevvelde postaya tevdi e- baş~amıştır 19rı' 
ı. d .. • - d - d • . ~ HM!se mahalline gelen itfalye, .... 
ın e, onu e mutema iyen ıaaliyet ha - General Yakub Şevkinin hastalıjpnı sus1 bir dikiş makinesi icad eylemiş - dılmege başlanan mektub ve posta bir müffdet sonr - dlirm;ı.,tfir. • •••••• 

ıı.nde b 1 d' · d ' · k 1 1 d t' F k l~d hh. t' 'k k 1 · · k ı~ k .. · a son ..... • ...... u u nan ızı ızı arnyon ar a o- işitmemiştim, ölüm haberini de defnin - ır. cv ·a a e sı ı ve an ıseptı şe - pıa et e rm ı sev ey ~me u zere posta ........................................... "- Jl 

lu. Ordu kumandanı. karargahla atel - den sonra gazetede okudum. Kendisini raiti h::ıiz bulunan bu garib dikiş ma - idaresi ilaveten 75.000 memur kaydey • T A K V 1 tv• 
yenin hemen karşı karşıya bulunm.asın - ebedi medfenine kadar teşyi edenler a - kinesi, ameliyat müddetini bir hayli kı lemektedir. • 
dan istifade ederek gene günlük teftişine rasında bulunamamak benim için büyOk saltmı~tır. Arn€rikada bazı hastaneler Bu sene için postalann 800.000 pa -
gelmiştir, ve bu dakika atelye ve kol ef· bir acı oldu. bu makineden edinrneğe başl&.~nışlar- ket ve 17 milyon mektub sevkedeceği 
radı için en korkulu dakikadır. Zira mut Ekrem Uşaklıgi1 dır. tahmin edilmektedir. 
laka bir kusur bulacak: mutlaka daha ~:;:==::=;;;:;::;:;::;:;:;::;:;;;:;:;:;:;;;;;:;;;:;;;:ı;:;:::::;:::;=:::;:::;==:;:=:::;:::;;::::;:::=:::;:::;=:::;:::;:::===============:~ 
fazla çalışma olacak. memnuniyetinin i- ( 1 S T E R f S T E R 1 N A N M A 1 ""'\ 
fadesini ise sadece ordu emrine bıraka- 1 N A N ı 
caktır. 

İhtiyat rnülfızimine işaret ediyor, ih -
tiyat mülaz.iminde çarpıntı. Fakat bu çar 
pıntı beyhudedir. 

- Sen mezuniyet istiyordun değil 
mi? fstanbulda 7 gün kalmak üzere sana 
bu mezuniycti veriyorum. Bir binek o -
tomobili ile gideceksin. Binek otomobi -
lini Batumda yarın İstanbuldan gelecek 
olan Erkanı Harbiye Reisinin emrine bı-

Londra rhdyosu söylüyordu: 
c- Rus ordusunun yapmakta olduğu ric~at hareketi son 

günlerde hakikt bir inhiz.am halini almıştır.~ 
Londra ı adyosunu dinliyenlerden biri neşriyAt bitt!~i za

man arkadaşlarına dönerek sordu: 
- Çckoslovakyayı kurtarmak için gayet kolay bır çare 

buldum, nedir bilir misiniz? 
Salonda bulunanlar menfi manada bat salladılar, o zaman 

.stıyliyen devam etti: 
- Çekaslovakyanın iklimini kutbun buzlu iklimine ben

zetrnek için fizik ve şimik bir çare bulrnalı, memleketinin 
halkına da biraz Fin kanı aşılamalı .• 
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BirinciUnun 

Büyük bir İngiliz petrol 1 

gemisi mayne çarptı 
Şitııdiye kadar batan lsveç vapurlarının sayısı 18 i 

buldu, mürettebattan 37 kişi öldü 

I> t' 
Graf Spce ccb krııvazörü intıh~r ederken 

ı ıs, 23 - Iyi haber alan bir mem-
• tn bıldirildiğine göre Alman amiral
~ ı ı:kaını İngi iz _ Fransız ablukası do

itre; haıe.n bitaraf limanlarda bulunan 
re~ h gennlerine bu limanları terkede
~a\a ~~.ne pahasına olursa olsun Alman-
ııarbonıneleri için talimat vermiştir. 

)oıı 100 başladığı zaman cem'an bir mll
t\ tııa11 •000 ton hacminde 500 den fazla 
~~~ buı Vapuru, Alman lımanları haricin-
~tı.~tnakta idi. (A.A.) 

~~~ . a, 23 (A.A.) - 8033 tonluk .oo
tılı- l'ııa 1Slnindeki İn,gih?: petrol gemisi, ,lt, Yne çarpmış ve ağır hasara uğra-

cDosinia:. harbin başlangıcındanbtri 
batan veya hasara uğrayan 13 üncü İn
gi1iz petrol gemisidir. 

18 İsveç vapuru hattı 

Stokholm, 23 (A.A.) - Bugün neşre.. 
dilen bir istatistiğe göre, deniz harbi 
şimdiye kadar lsveç ticaret filosuna 3-l 

bin tonluk 18 vapura malolmu~tur. 9 va
pur mayne çarpmış, 8 i batmış ve bir va
pur da bir kafile üzerine yapılan bas
kında tahrib edilmiştir. Batan gemilerin 
yekun müretlebatı 400 kişiden ancak 

37 si ölmüştür. 

ingiltere Amerikadan yeni tip 
~onıbardıman tayyaraleri satın alıyor 
Saıııta . 

ııı.' .. : :tvı:onıca 23 (A.A.) - eKalifor-ı dm a~cdi 48 i. bulmakt:l'dır. Harbin bi
bo lluyiik dayetındenberı hava kuvvetlerinin za-

~"la Brita'nya hava nez:.ıretile yiatı 560 kişidir. 
~larıı\ ~ir Graft arasında 4 milyon Alman tebliği 
~~ Q~ bır tayyare siparişine dair mü Berlin 23 ( A.A.) - Tebliğ: 
~e, ~~· c~reyan etmektedir. Bu tay- Garb cephesinde gündüz sakin geç-
t"ıl Olu 1 tıp bir bombardıma'n tayya- miştir. 
'fa[\ıııtp sa~~te 650 kilometre sürat Hududda bir kontrol uçuşu esnasın-
"tili kabllıyettedir. da iki Frensız avcı tayyaresi Metzin 

t11~lld~ hava kuvvetlerinin zayiatı bah şimalinde Alman avcıları tarafın-
~~1li~ h 23 ( A.A.) - Hav~ nezareti, dan düşürülm~tür. 
aı;i n ava kurbanlarının 15 inci lis- Fransa, İngiltere ve Şimal denizi ü-

"~ eret:!l'listir. Bu listeye nazaran zerinde istikşaf uçuşlan bugün de de
ay bo lan zabitlerin ve efra - vam etmiştir. 

Cin e hoyok bir 
~., llıuharebe oluyor 

~lı! tıdra 2 
~ 1l'lldi1i· 3 ( A.A.) - Şanghay'dan 
~ i~ineo;ıne eöre Nankin'i istirdad et
~1' ~!1 <;a llevmid~ne bir teşebbüste bu
~ ıı~a~111~g~J<ay-Çek kıt'alarile Japon
~ ~bu~iilt ~·bu şehrin şimali şarkisin-

t~dir ır rnuharebe cereyan et -

Sit ~ 

Doyçland zırhhs1 
Almanyaya dönmuş 

Londra, 23 (A.A.) - Daily Express, 
Doyçland ceb zırhlısının Almanyaya av_ 
det etti~ini yazmaktadır. Bu zırhlıda esir 
bulunan Raval Pindi gemisi müretteba
tından ingiltereye gelen mektub1ar Doyç
landın bir Alman limanında demir atını~ 
bulunduğunu göstermektedir. 

l1 ~lınk npon fırkası imha edildi 

t ~al'ı~~:g 23 (A.A.) _ Halen Nanig Ikinci Umumi l'lüfe~tişlik 
~., ~ ha}Jt~E>reyan etmekte olnn rnuha- Maliye Müşavirliği 
~, h..ı~iilt n~a resmen bildirildiğine gö • . . 
~~ll fıtk bır şöhreti haiz olan besinci ~k~ra : 3 . (Hususı_) - İ~ıncı Umu-
~ır ti ası bu muharebede imha· e _ ~ı Mufett~lik Maliye muşavirliğine 
~: .,.~· Muha . .. .. . llstanbul Hususi İdare Varidat Müdü-

ı,.liı. '~ani · 'rebelerm buyuk bır rü ZeyneHib'd· •Akk"k t · d'lm· 
h' " h· gın ı ı rn .1 . 1. d t ~ ı ın o ayın e ı ış-
qı ·~ ~t Şehi ı şıma m e s ra - tir. 

kÇıtıiSi r olan ve Çin ile Framız 
\ı f')ntroı ara ındaki yol münakalft. 
~ .. tir. 13 ('den Santung'da cereyan 

"~fıt-ı~- u ~eh· 

Staline gönderilen tebrik 
telgrafları ş '4c1n ır geçenlerde Japonlar 

~ 1~~t1· laptedilmi~ti. Moskova 23 (A.A.) -Tas aJ'ansı bil-
to. ~ ı l'lıuh 
~t tl ge~id; a:e~eler esnasında Kun diriyor: 

1 \>e ~k Çınlıler tarafından zabt, Ga4reteler, 60 ıncı yıldönümü müna-
~a t!lin e/:r zaptedilmiştir, şimdi sebetile Stalin'e Hitler, Von Ribbent-
~ ~"kata b~de bulunmaktadır. rop, Çankayşek, Tiso, Saraçoğlu ve di-

etll'ıişt r çok Japon tayyarelen ğer yabancı devlet adamlarından gelen 
ır. tebrik telgraflaruu neşretmekıtedirler. 

Almanyada yeni bir 
tren kazas1, 50 ölü 

40 yarah var 
Alman hududu, 23 (Havas ajansı bildi

riyor) - Dün gece saat 21 raddelerinde 
ikinci bir tren kazası daha olmuştur. 

Fredirikshafen • Radolfzel arasında iki 
trenin çarpıştığı Karlsruhe'den haber ve
rilmektedir. Kaza bir yolcu treni ile bir 
mar§andiz arasında vukua gelmiştir. 50 
ölü ve kırk yaralı bulunduğu söyleniyor. 

Diğer taraftan Gentin istasyonunda 
vukua gelen çarpışma neticesinde ölen
lerin sayısı 132, yaralılıınn 109 olduğu 

tavzilı edilmektedir. 

M b'uslar kömür 
havzas1nda telkikierde 

bulundu:ar 

Orgeneral izzettin 
Çalışlar tekaüd oldu 

Sayfa 3 

e Finlandiya vaz.fesini. 
yaptı. Sıra ona yardıma 
gelmiştir 

Yazan: Selim Ragap Emeç 

S ovyet Rusya - Finlandıya haı·bi-
nin muvaffakiyetlı J:o'in mürlafn

ası yüZ'Ünden sabitleşmesi gösteriyor ki 
nihayet on beş, yirmi günde takati kesi
lecek sanılan Fin mılleti öyle kolay ko -
lay anıana di.işürülür şeylerden değıldır. 

1 Sovyet Rusyanın bu havalide ilerleme • 
sine karşı başlıca ıki şey müınanaat e • 
diyor: 

1 - Havaların fenatığı ve kar. 
2 - Fın miıstahkem müddua hattı • 

nın sağlamlığı. 

Bugüne kadar Rus kuvvetlerının çek
tik eri sıkıntı bilhassa şıınu iklimının 

;iddetindcn ileri gelmıştir. Bundan sr.n

Ikinci Ordu Miifetti~i Orgeneral İzzet- 1 ra da, elbette ki daha fazla zoıl:.ığ:ı m<: -
tin Çalışların tekaüdlüğii hakkındald ta- ruz kalacaklardır. Çünkü karların en 

Zonguldak. 23 (A.A.) - Maden havza. lebi yüksek tasdi~a i.ktiraı~ e~!'! ı is ve bu ı fazla yağınaya başladığı me\•:sim, o ırıın
mızda tetkikat yapmak üzere ll kişiJik dsuretle 40 byıllı~ ~dır h~~km~.tı mkut<;ah~ıb ort..- ı takada İkincikanunun yarısıdır. Bu hal 

. , . . . umuzun u guzı e ru nu as erı ızıne . 
bır meb us kafilesı şehrimıze gelmişler, ten ayrılmıştır. Şubat ayı içınde de olanca kuvvci.ih de-
istasyonda Vali, Parti ve Halkevi, Bele-ı 1906 senesinde erkanı harbiye yüzba-l vam eder. Demek ki bol kar mevsinn h('
diye reisieri idare reisleri, bütün milli şısı olarak üçüncü ordu emrine verilen nüz gelip çatmamıS'ken göze ç .. rpan zor
tC§Ckküller mümessilleri ve müesseseler 1 İzzettin Çalışı ar muhtelif fırka ve kolor- luk1 ar, bundan sonra büsbütün nnac.ık
direktörlcri ve kalabalık halk tarafındanlduların erkanı harbiyelerinde calı~ış tır. Bu, madalyanın bir taraiıdır. Ikinci 
hararetle karşılanmı§lardır. Muhtcrem ve Umumi ~~rb~e .A n~fartalar .~~f~rı es- tarafını da Fin müdafaa hattı te§ki, edı -

. f' 1 . . h"k• . . . . Inasında Ataturkun erkanı harblıgını yap_ B h . . 
mıs~ ır er~~z . u umetı, _Partıyı ~ıyar~t mıştır. Müteakıben ikinci ordu erkanı y?.r:. ~ a_ttın gayet ~~Inm V(: ıennı~ 
etmışler, ogıeyın şereflerıne Partıde bır ı harbiye reisliğinde ve umumi kararp,5h butun ımkanlarındun ıstıfade cdılcrcn: 
ziyafet verilmiştir. Öğleden sonra maden ~b: müdü:lüklerinde bu ' ~ını;ıuc; \'!:' İs- vücude gctırilmiş olduğunda §Uphe yck
dairesinde ve madcn mm takalarma gide-1 tildal Harbınde 23 ve 61 ıncı fırka ku- tur. Hatta, o suretle ki. bu mevki i~e Al
rek incelemeler yapmışlardır. Akşam E.. man~a~.lıkları~~. ifa etmiş~ir. . manların Zıgfrıd, Frans:zlnrın da Majı~ 
nili kömür işletmesinin ziyafetinde bu- ..İJ?.onu ve Kutahya .... muharebcl.crınde no müstahkcm hatları arasıı dl bir far!< 

. . buyuk yararlıkları gorulen 1:-zettın Ça- . A • • 

lunmuşlar ve saat 22 de Halk~vı~ın u:n~- lışlar. yarbaylık tan albav'ı~:ı terfi etmiş ı mul~haza ~tme.~ yersızdır. . 
mt toplantısında bulunan mısafirlcrımız ve Sakarya harbini müteakıb biriPci 1 Boyle bır mudaf~a hattını yarabılmck 
sevinçle karşılanmışlardır. kolordu kumandanlığına Jtctirilmiştir. Bu için. her şeyden evvel kuvv~tli bır ağır 

kolordunun başında şeref ve kahraman- topçuya malık olmağa, sonra da bu top-

Eski• Kayser hava lık dolu menkıbeler y~ratım. kumandan çuyu çok ivi ku lanmağa vab~stedir. Sav 
(Çalışlar muharebesi) adile İstikhil sa- ~ · . . . . 

1 t ·h· d 1 b- "k yet taarruz kuvvetlerının şımdıve kadar 

d f 
. . vaş arı arı ın e yer a an uvıı ve mu- .. . . . : mU a aas1 IÇin vartakiyetli bir zafer ka7anrrıısıır. tzzet- boyle kuvvetıı bır topçudan ıı:;tırad~ et -

tin Çalışlar fzmirin i'itirdadından sonra tiklcri pek görülmemiştir. Kaldı ki bir 

teberr.ude bulundu kolordu kumandanlı,!~ile beraber askt·ri hayli teknik bilgiyi icab ettiren bu vası
valilik ve İzmir rnevkii müstahkem ku-, tanın iyi kullanılabilmesi d~ tamame•1 

Amsterdam 23 (A.A.) - Eski Kayser, man~anlı~ını ifa. birin,.i ve ıkind M~ll~t avrı bir mcseledir. Sovyet ku;vetıerı bu 
Meclıslerıne Aydın meb'usu olarak :ştı- · . .. '. 

ikamet ettiği Doorn ~ehrınin hava rnüda- rak ve bilaharı:> askeri hiz.mPtine devam noktayı ıhmal ederek hucumlarında bıl -
faasına yardım olmak üzere 300 florin te- etmiştir. Atatürkün, kaıauclığı harbin a- hnssa motörlü ve zırh· ı vasıtalardan i,; -
berru etmiştir. , dım kendisine soyadı olarak verdiği bu tifade etmeye ehemmiyet vermişler ve 

büyük ve güzide gen<>nılimiz 92~ senesin- 1 bu vasıtalar ise Fin müstahkem hatla -
de üçüncü orc~u müf~tti~]i~i"lc tavit? •9'3~ rına karşı esasi; bir tesir gösterernemiş -Fransanın 

Finlere yardımı 
Paris 23 (A.A.) - Havas: 
Nazırlar bu sabahki toplantıdan sonra 

bilhassa Filandiya meselesi hakkında Da
ladiernin verdiği izahattan çok memnun 
idiler. 

da orgenE'ral'ıga terfı ve 9.!3 de de ıkıncı .. 
ordu müfetti~liğine n:ıkl"dilmic;ti. nüvük ılcrdir. Son gelen telgrnf ~~berlcrının. 
askeri mezivetleri tnkdirle yadedilE'n bu ilkbaharda tekrar başlamak m.ere Sav -
güzide kumandanın vüksek insanlık va- yct kıt'nlarının şimdilik ve kış mevsi -
sıfları da daima hürmetle anılmıştır. mine münhasır kalmak üzere harekata 

Ameri'<ada 80 hi n tn'"" 'uk 
zırhlı inşası teklif e.dilivor 

hit~n verecekleri haberi de, bu nolrtai 
nazarı teyid eder. 

Daladier, Fiilindi ya ordusunun müs - Vaşington 2 3 ( A.A.) - Mü messiller 

Görülüyor ki Sovyet tarzı harekt>tırıi, 
bundan böyle tadil etmek laztm gelivor. 
Şayet eskisi gibi hareket edile,.ek oJur -
sa, bundan evvelkinden baska bir neti -
ce alınabileceği bc>klenemez. Bu :ırada 
Fin davasite alakadar devletlere de mü
him vazife1er düşüyor. Bunlar da, k:i -
çük ve kahraman b!r milletin biiyük ha.! 
m ile çarpışmasına karşı eflôtuni b•r a, a
ka göstermekten başka yapacak çok şey
leri vardır. Mesela muazzam Amerika 

tevliye karşı ne kadar hayranlı~a layik meclisi ve deniz encümeni &'lasından 
bir müdafaada bulunduğunu harita üze - Maas, Amerikan donanmasını yenil • 
rinde izah etmiştir. mez bir hale getirmek üzere RO.OOO 

Rus ordusu itiraz götürmez surette cid- tonh~k zırhlılar inşasını teklif etmiş -
dt bir nkamete uğramıştır. ı· ır. 

Daladier, Finlfmdiyalıların müteanz -
lara kar§ı koyabilmesim~ yardım edE'cek 
müzaheret üzerinde bilhassa durmuştur. 

Tayyare fabrikatörü 
Fok~er öldü 

Nevyork 23 (A.A.) - Tayyare fabri _ 
katörü Fokker ölmüşt!ir. 4~ yaşında i
di. 

Milli Snf dUn de Ha'~evinda 
tetkil<lerde bu'undular 

(Bnştarafı 1 inci sayfada) 
buyurmuşlardır. Milli Şef Halkevleri
nin daha verimli ~ şumullü surette 
çalışmalarını temin etmek için Parti 
umumi idare heyetince seçilmiş olan 
bu komitenin 3 aydanberi hazırladığı 
yeni çalışma' esasları üzerindeki tet -
kilderine devam buyurarak, ncşriyat, 

folklor, temsil, müzik; sinema; kütüb
hane ve bilhassa köycüliikle ve halk 
terbiyıesi esaslan üzerinde direktifler 
vermi~ler ve her sınıf halkın ve me • 
murların Halkevlerile d~ha sıkı ve de
vamlı ilgilendirilmeleri hususunda a
lınacak tedbirlere aid işaretlerde bu -
lunmu!;}ardır. (A.A.) 

l Pek yakında -, 

1 Ço~j~~ğt~!~;niz 1 
1 bir aş'< romanı 1 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ankara, 23 (Hllsusi) - Türk Maarif demokrasisinin. Finlandiyadaıı alacak -

Cemiyetinin menafii umumiyeye hadim larını kE'ndiliğinden tehir icin kat'i ,.c a
cemiyetlerden sayılması Heyeti VckPccc }eni bir harı:>keti müc;ahede edilmNHği gl 
kabul edilmiştir (Dcvaım 8 inci sayfada) .............................................................. ······························································-

S'-ba .. tım SaL<tlıa 

llllesl~k hagsiyeti 
Bir doktor piyasadan yirmi b~ bin liralık manifatı.ıra eşyası toplamış. Şimdi 

bunları elden çıkarıp parasını kuı'tarmak için çah~ıyormuş. l\laksadı şu Idi: 
- Harb uzıy:ıcak, eşya fiatları yiik!>elecek, lloktor da elindeki stoku at~ pahası
na satacak, bu yirmi beş bin lira yüz yirmi b~ bin ;ira ol:ıcak. 

Fikir bize yabancı deıil. Geçen Büyiik JJ:ırbde mesela piyasadan kalay, Ipek. 
li, zabire, !iekcr toplıyarak stoklar tükenince pi) asaya sürüp yüzde b~ yüz ka • 
zanan ıharb zenginlerinin macerası. 

Fakat doktorun hır la kama~an rü.leri şimdi endişe ile titreşiyor. Çünkü hükü
met tedbirini vaktinde almıştır. Beklenen buhran olmarnı tır ve doktor gibi ay_ 
ni menfur kazanç usuUerine başyuraııl:ırın sermayeleri bnııanıp knlmıştır. 

Bu hareketin ahlaki tarafını münak:ışa etmeye lüzunı yok. Beşeri vicdan böyll 
ha is ve bodgiım fildrler üzerine hükmünü t'zeldcn vermiştir. Ve geçen barbu6 
görüldüf;'ü gibi vatandaşlarının rözyaşı knrıljao servetler s:ııhiblerinc snadet ver. 
memiştir. 

işin lktı~adi tarafı da sakattır. Ticaret biı ihtisas 1 idir. il-ne ip ikten büyük 
mikyasta standard işlerine kadar her tic:ıri muamelenin kendine göre metodlan 
vardır. Bir edel/.ynf hocasının kons crve ticareti ynpınası ne kadar gülunç Ise 
doktorqn manifat~ ·acılığa kalkınasa da o !<adar i!'rençtir. l\ıc !eki şeref ve hay i. 
yetinl hasis erneHere feda edecek kadar tanıarkarlık hisleri gnleyanda otan bb 
dokt()run kqndisindC'Il şifa ve şeflmt bekJlyen.ere ne verebilecel;'l cal su:aldlr. 

Türk vatandaşlan yüksek bir far.ilet ve feragat eseri olan Cümhuriyet devrinde 
böyle hasis hareketleri nefretle ka~ılarl:ır. Fikir ve ticaret •hayatındıı ferdler• 
tam bir hürriyet veren Cümhurlyet rejimi Ise milli ve içtinıai olgunhığumuza hi.• 

ve fesad karıştırmak istiyenlere karşı asla mü:s:ınıahakiır de!ildir. llnlkçı ve dcY. 
letçl prensiplerinin milli menraatıer üzeritıde nasıl biıleştiğini lsbat eden belli 
kudret de buradadır. 
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Doktorların faaliyetleri yaktndan takib edilecek ve 

alelumum gıda maddelerinin kontrolu artırılacak 

İstanbul, dağınık bir şehir oluuğu için ııarı muamele, meslekteki kabiliyetleri 

SON POSTA 

) 

İstanbul Belediyesi nark komisyonu 
dün toplanmış, ekmek fiatlarına on para 
zam yapılması yolundaki tek:ifi kabul ct.. 
miştir. Bu sabahtan )tibaren ekmeğin ki-

beledi kontrollar matlub neticeyi ver. gayet yakından takib olunacak, ve bu losu on kuru§tur. 
ınckten uzaktır. Belediye Sıhhat İ§leri notlar sicillerıne işaret edileceKtir. Mu-
Müdürlüğü• kadrosunun pek dar olu~u teakıben teftiş ve kontrollar esnasında Ekmeğe zam yapılması son günlerde 
ve doktor adedinin azl.ğı bu kontrolları kabiliyetsizlikleri görülenler hakkında hububat fiatlannın yükselmiş olmasın-

dan i'eri gelmiştir. Filhakika hükumeHn 
güçleştirmektedir. icab eden muameleye tevessül olunacak-

buğday ve çavdar ihracına müsaade eL 
Belediye reisliği, belediye zabıtası ta- tır. 

limatnamcsinin tatbikatı esnasında ıyı Belediye Sıhhat .İ§leri Müdürlüğüne mesi üzcrirc iki gün zarfında çavdar fi-
ncticeye varılması için Sı.hhat İşleri Mü- bağlı bulunmak üzere İstanbulda hıfzıs- atları JOAO para, sert bu~day 15 • para 

. . yükselmic:tir. 
dürlüği.inün kadrosunu tevsi. etmeğe ka- sıbha şubesı ihdas olunacaktır. Hıfzıssıh. " 
rar vermiştir. ha şubesinin su, .izabe, muayene labora- . 5 kuruşu bulan çavdarlarla 5,25-5.30 

Belediye teşkilatı kanununda yapıla- tuarları olacak, her nevi gıda maadesinin kuruşa çıkan sert ve 4.30 kuruşu bulan 
cak tadılat sırasında Sıhhat İşleri Mü. tahlili kolaylaştırılaca.b.-tır. 1 dökme arpa fiat'annın bir miktur daha 
dürlüğünün de kadrosu teırsi eaılecektir. Meyvalarla, hayvani ve nebati gıda- vükseleceği kuvvetle tahmin eodılmekte
fstanbul Belediyesi Sıhhat İşleri Müdür- larla meşgul olan şube1er birbirinden ay- dir. Dış piyasalarda tutu1mıyan yumuşak 
lüğü teşkilatı ve kadrosunun tı:-vsi ediL rılacaktır. buğday fiatlarında değişiklik olmamıştır. 
ıncsi iliye ve Sıhhiye Vekaletleri ta- Şehirde süt toplama, tevzi ve satış iş-
rafmdan tasvib edilmiştir. lerJni kontrol edecek ihtlsas şubesi müs. 

Tevsi edilen yeni kadro şekline göre, takil olacak, ekmeklerle münhasıran bjr 
müdürlük Divanyo1unda müstakil bir bi- büro iştigal edecektir. Şehirde toplanan 
naya taşınacaktır. İki muavinlik ihdas ekmekler bu büroya getirilecek. tahlille
olunacaktır. Muavinlerden biri muamc- ri yapılacak, raporlan hazırlanacak, fiş

Hltla, hastanelerin kadro ve bütçelerile leri tenzim edilecektir. Her şube, baktı
m~gul olacak, diğer muavın §Chrimizde- ltı işlere aid fişler tanzim Pdecek, böyle. 
ki billımum doktorların siciJleri ve faali. ce hileye sapan esnaf, gayet çabuk mey
yetlerilc iştigal edecektir. Bundan sonra dana çıkarılacaktır. 

er 
• • c 

•j 

Şehrin otobüs servjsini temin ed~n o
tobüsler hurdalaşmı~tır. Belediyenin bu 
hurda arabalardan kurtulmak için ılk 

vasıta ile Amerikadan otobüs getirtece. 
ğini yazmıştık. Otobüs mübayaasına gc
çilmeden önce garaj binasının in§ası ıa.. 

Robert CUMMINGS 
Charles WINNINGER 
William LUNDIGAN 

B . . -~·-~-un 24 mnoa.a.u ~ 

Çarşamba 

akşaını 

sinemasında 

Gala 

olara" 

I>erde Ve la ... A,ka 'röbe ... YenıJ seneye neş'e ile girmek, i~ 
tıyenlı--r ... DOnyanın dört huc ıJlınd n size ~e heserler topll} 8 

• 
1 

Senenin bu dönnın bartasım Paramunt Şirketinin Mr:kesi 
saadetten mest edecek bir filmile süsltlyor : 

CLAUDTTE COLBERT - DON AMECHE1iıı 
kudretinden yaratılan bir inci. ..• 

JOHN BARRİMOR - MARY ASTOR - FRANCİZ 
LEDERER'in San'atile yükselen bir şaheserdir ..... 
DİKKAT: Y ARlN matiı:ıelerden itibaren bu 

neş'e dünyasına siz de koşunuz. 
doktorlann faaliyetleri kontrolsuz bıra- İstanbul Belediyesi Sıhhat İşleri Mü. 
kılmıyacaktır. Hastanelerin haricinde ça- dürlijğünün tevsi olunacak yeni şeklinin 
~n doktorlarm mesai tarzları, hasta. matlub netice vereceği muhakknk görül
lardan aldıkları ücret, hastalara yaptık- mektedir. 

zım gelmektedir. Belediye modern oto- i tp:3iCI:!!::Z:::Z::~~:::a~x====::;:;:=====::::z;:::;:aai::IB~rı:.;~iP'"'l 
büslerin bulundurulacağı garaJ yerinf 

tesbit ilc meşguldür. Garajın merkezi bir Bugün .A. Sinemasında 

Karadenizde ırt1na Yak-... lanan Urnaz yerde olması, civardaki halkın otobüs Tatil haftası münıısebctile fevk:ılfi.de bir program: ,,.. 
gürültülerınden müteessir edilmemesi Biiyük ve küçüklerin hoşuna gidecek müntehab bir t~ 

Zeh:r kaç Ç a hususlan naıarı dikkate alınmaktadır. 1 • CA N AZ AN B. BAL 1 Ç B S 1 
1 a.. J rt ---- Canbazhane ve varyete fılml... Olilmek ve gözyaşı fllml... V 

Birkaç gündenberi devam eden şiddet- Emniyet Müdürlüğü memurları bir Semi a Cenab1n herre Larquey ve Fr msız SHlHLEY 'fEMPLE CHOUCHO 
hafifledi 

ll brtına dün ibafiflemeğe ba§lam~ oldU- müddettenberi sıkı bir tarzda takib ve ra d\IOda ki şan resi fa 1 i taratından Framnz sinemacılığın ın bir barikast 
~ndan, limanlara sığınmış o.an vapur- tarassud ettikleri iki kurnaz beyaz zehir ~ 2 Ç 1 1 
lar yollarına devam etmek :.ızere nareket kaçakçısmı nihayet dün, suçüstü yakala. Berli:ı.de tahsillni bitlrerek yurda donen • E 1 B 
etmişlerdir. mağa muvaffak olmuşlardır. Şehir Opcretl artistierinden · Scmih.a eenab 1 Yeni danslar şereline gnyct güzel bir tum. 

Bu ·cümleden olarak Ereğiiye sığınmış Bunlar sabıkalı eroin' kaçakçılarındqn bugün ~at 21,30 da ve p~~mbe gunü sa _ iveten: Yeni FOKS JURNAL son dünya ve harb haberleri 
olan Ülgen vapuru ile Mudanyadan çıka- Ga ·atalı fakir Salihle arkadaşı Sabridir. nt 21.15 te ra.dyoda iki Şan rcsitnll verecek. ~~:::::=::::!:!!:':~ BugUıı saat 1 ı ve ı de tenziıAtlı matineler ..:-cı'OCSıı::;;;-~_.~ 
ınıyan Trak vapuru limanımıu gelmek Sabıka!ılar, Tophanede S'llı,pazarında tır. 
Q~e dün B~leden sonra yola çı~ışlar- ~leciler caddesinde ll nu~aralı evi tu- ······················-····································- ~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
dır. Bu vapurlar bugun sabah !imanımı- tarak bu evin ikinci katını kendilerine i R T i HAL BUyük Edip REŞAT NU RI GONTEKI N"in maruf eserı 
za gelmiş bulunacaklardır. eroin satış yeri haline getirmişler, beyaz 
Kayıb motör ~·e kayıklar aranıyor zehirleri de herhangi bir baskın ve ara.. 1 lvlt>rhum All Şrunll Paşa kerimesi ve mer_ 

k L . R : ı ğ' f t d" "ht" li b' b'' .. . hum ~:ıcı kaymakamlarından B;ıy Yusuf 
~ta .. a una:ı eıs.ı ı ır ınanın ın- ma ı ıma ne ınaen uyuk bır ihtiyatla reflka ı İsviçrede Brltı.ş Tobako şirketi res-

ması munasebetile evvelce kayboldu~u- şuraya buraya saklamışlardır. s:ımı B~y Gnllb Ilgının Vil Esklş~h1r vılliyetı 
nu haber verdiğırniz bazı motor ve san. Kaçakçılar polısin takiblerindeon kaçın- Orman Müdürü Bay Necati Ilgının valldc~l 
dallan aramak üzere birkaç arama ne- mak için de eroin alıcılarile araıarında Bayan Mahmure Dgm vefat etmiştir. Bugun 
yetini muhtelif motörlerle Boğaziçine garib bir parola tesis etmişlerdir. Bu pa-!ccnnzest öğle nnmnzındnn sonrn Beyazıd ca_ 

göndermış· tir. rola mucibince eroin alm:ık üzere bu eve milnden kaldırılarak Edirnekapıdaki Şehld. 
. . . • .. _ ~li~c dcfnolunacaktır. Kcderll allesine tnzl-

Diğer taraftan tahlisıye teşkılatı da gelenler kapının onunde yüksek sesle üç yclerım!zi sunarız. 
bütün -mürettebatile ayni maksadla ha- defa öksürmekte ve bu öksürüğü duyan ············-· 

Film Sanayiimizin 

Pek yakında ..... ~ .... 
Şaheseri 

Sinemasında 
rekete getirilmiştir. sa bıkalılar da pencereden bakarak gelen. .. ........................................... .. 

Birb~nmw~~~fu~u k~~b~~o~a~l~ınab~~~ ~~~~~~~Z~EX~~-~~a~~~~c~~E=~~~ 
Boğaz methalinde iırtmnya tutulup tan sonra sokağa bir havlu atmaktadır_ 

Adacıklar mevkiinde karaya düşerek lar. Bu havluya sanlan para tekrar açık 
parçalaıuın Sulukaya moti)rü kaptanı pE>ncereden eve fıTlatllarak iade edil
Rccebin oğlu Mustafanın cesedi, dün bu- mekte ve bunun üzerine de istenen eroin 
lunmııştur. gene ayni vasıta ile alıcıya ııtılmaktadır. 

Boğulan di~er tayfanm cesedi aran- Zabıta kaçakçılarm bu h""Urnazlığını kısa 
maktadır. bir zamanda tesbit ettikten sonra lAzım 

Akdcnizde fırtına devam ediyor gelen tertibatı almış ve dün yukarıda 
Akdeniz limanlarmdan Dcvbt DeniZ- yazdığımız tarzda bir eroin alıcısına be. 

yollarına dün gelen telgraflııra göre, Ak- y~z zehir satar:arken her ikisini de suçüs-

TE 
n ere 

25/12/9.;9 Pazartesi günü aktamı bir defaya mahsus olmak ı 

denizde fırtına devam etmektedir. tu yakalamışhr. 
Bu yüzden yoldn bulunan vapurlar en Evde yapılan araştırma neticesinde ,;waıc;~:::a::::ii!III:E~~!I!!!iDiia!ll:ımı!Cim~::oili::z::i:B•I•••••,•----------------"""' 

yakın limanlara sığmmak mecburiyetin- mühim miktarda eroin bulunarak müsa. B U G Ü N 
de kalmışlardır. Bu vapurlar hnva. hafıf. dere edilmiştir. İ 
lerneden sığındıkları limanlardan çıkma- S~çlul~r tamamen cürümlerini itiraf P E K Sinamasında 
mala karar verdiklerini bildirmi~erdir. etmışlerdı_r. _______ _ 

Toplantılar: 

Y e~ilayın ko:'lgresi 
Askerlik yapmıyanlar ç,ğırılıyor 

Yeşllay Kurumunun yıllık kongr~l bugün 
Beyo~u Y(lrll Aske:llk Şube.slnden: 10,30 da Eminönu Halkevi salonunda yapıla 
ı - Evvelce de ilft.n ~diidl~l veçhile şube • cak•ır. Kongrede bir yıllık çalışma ve vezne 

miz ~lkından henüz askerll~lni yapmamış raporlan okunncnk ve münakaşa edilecek _ 
(muvazzaf hizmetini> 31G : 334 Cdahll) do_ tır. BUflhare muhteHf mesleki konferanslar 
tumlu muhabere ve nakliye erleri dcrhal veri1ec~ktlr. 
aakere sevkedllece~lnden, şubece namlarına ............................................................. . 

gönderilen da vet pu.sulalan ellerine varsın 

varmıı.sın, toplanma gUnunde ~ubede bulun 
maları. 

2 - Yukanda yıwlı doğum ve sınıflardan 
bnvatebdill. bulunan ve muddetl dolanlar 
muayen .. ye sevkedilece~lnden, toplanma gü_ 
nilnil lv:!klemeden şubeye mürncaatıcrl. 

3 - Bu celbde nnkdl bedel kabul edilmi -
yecektır. 

4 - Toplanma gunü 26 Birlnclkfı.nun 93!l 
sabahıdır. Ça~ırılan bu eratın o gün nüfus, 
hüvlyet cüzdanlarllc birlikte şubeye gelme
lerı tdt:ar ııruı olunur. 

ROMElJ JULYET ve 

Harikulade Canlı - Hareketli Muazzam Müthi~ 
Sahnelerle Dolu Nefis Bir Film 

•• 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

Ba~ Rollerde: JOHN VA YN - CLAİRE TREVOR 
TİMHOL T - JORJ BANKROFT 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

MAR/E ANTOINETTE'in 

H ve 

yarattığı 
CLARK 
GA BLE 
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Muharib devletler, 
Japonyayi kazanmak 

el • • IÇ •• mu s 
• 

Tokyo, Amerika ve Ingiltere ile 
llzlaşmagı mı, Ruslar la ademi tecavüz 
paklı yapmagı mı tercih edecek? 

a.zan: E 
J\ 1914..18 harbinde, 

lrnnnyaya bütün 
ku vvetilc vurula bil-
n-tes· . . 1' 1 ıçın, Rusyaya i-
ı~rnemek karşılığı o. 

larak • Japonyaya Çin 
~ Pasifikteki Alman 

an ve mllstemle. 
ke• · lll erınin büyük kıs-
ı/ Verilmişti. Geçen 

t 
Uyük Harbde fngil

l!re 
fla . ve Rusya Fran-
llıa ıle ayni safta AI. 

nyaya karşı harb 
ed' 
111~Yo:ıardı. Rusya. 
b· bır Avrupa har-
ıne, hem d b.. ··k bir e uyu 

h harbe, girişmiş 
Ulu n 

tu ınası Japonya-
ta~ Asya emellerinin 

. akkuku i,..ı·n bu·· 
~ii!· . ~ • 
ltat' bır fırsat ~di. Fa. 

A :.u r i et ara • 

tE!n ° zaman lngilte- Dünyada Japon'ar 
~~k~ü.tt~fiki olan Japonya denizde Bu durum, nasyonal sosyalist Alman. 1 kurtu1arak icabında bütün kuvvcti;c Ja. 
lıı~ıı~ 1 gı.bı ~uvvetli değildi; bu itibarla ya ile bo~evik Rusya arasında ademi tc. ponya~a kar~ı harbedebilir bir hale gel
lı~-S<! ~rcyı .~ınlemesi ve Uzakdoğudal cavüz paktın ın Moskovacia düğüml~ndi-1 mişti. Iki küsur yıllık ag:r bır Çin scfc
ti'e ~ın.e duşecek Alman müstemleke:e- ği 23 Ağustos 1939 tarihine kadar, böy-1 rinden sonra ve bu seferi daha bitirme. 
d.iy0;d tıfa ederek uslu durması iktiza e_ J lece devam etti. Moskovacia bir İngi'iz _ den bir de. scrb:st bir Rusya ile harbeL 
~U ~· Fransız • Rus sulh ittifakı aktHe uğraşı- meği zsla ıstemıyen Japonyanın Rusya 
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~- Hadileler Karşısında 1 

Çavdarsiz çavdar ekmeği 
M eraklı geldi. 

girmez bağırdı : 

Kapıdan girer - Ne diye ters anlıyacağım. söyle-

-Ne sihirdir, ne keramet. el ça·buk-
luğu marifet. 

- Anlaşıldı, dedim. şimdi de hokka
bazlığa merak ettin. Söyle bakalım ne 
hünerlerin var, ate~bazlık yapabilir 
misin? 

- Bunlar da· hüner mi yahu? .. 
-Ya. dernek sende daha başka hü-

nerlcr var. 

-Bende yok. 
- Bende de yok, merakını tatmin e

demiyeceksin. 
- s~nde olmadığını biliyorum. 
- Öyleyse baş-ka kapıya! 
- Hnyır canım, soracaklarırn vaT. 

- S:ına tavsiye edecek hiçbir hok -
kabaz arkada~ım yok. 

- O, değil canım. 

- Peki o değil de nedir? 
-Merak ettim. 

- TI.!n C!i hüneri merak ettin? 

- Çavdarsız çavdar ekmeği imalini. 

- Çok ho k ka baz seyrettim amma, 
çavdarsız çavdar ekmeği imal edenini 
görmE>dim. 

- BuP..lar hokkaCbaz değil. 
- Y~ ne? 
- Ç~vdarsız çavdar ekmeği imal c-

den fırmlar. 

- Haydi canım saçmalıyorsun. 
- Saçma değil. 

- Saçm~ değil de nedir? 

- Bir gazetede okudum. Istanbul 
piyasasında hiç çavdar yokmuş. 

- Olur ya, bitmiştir. 

- Fakat çavdar ekmeği piyasaclc.: 
bo1muş. 

- Meraklı, sakın ters anlamış olmi
vasın. Bell<i piyasada çavdatr çoktur 
da, çavdar ekmeği imal edilmiyordur. 

diğim aynen gazetede yazılı. 
- Ben birşey ~nlamadım. 
- Ben de anlamadığım için merak 

ettim. Çavdar ekmeği imal edenler bi
rer hakkabaz mıdırlar? 

-Bilmem! 
- Çavdar yoksa. çavdar ekmeğini 

havadan mı yapıyorlar? 
- Havanın teknede yoğurulup. fı -

nnda pişirildiğini hiç duymadım. 
- Öyleyse. başka bir madde kulla -

nıyorlardır, buğday olm~ın? 

- Zannetmiyorurn. 
-Arpa? 
-Kimbilir! 
-Burçak? 

- Arilamam. 
- Siipürge tohumu? 
-Olur ya! 

- Çavdar ekmeği sıyah olur, oaş-
ka bir rooddeden imal ettikleri ekmeği 
si~ o•hlaşlırmak için içine boya mı ko -
yarJar? 

- H~rşey umulur! 
-Yoksa çamur mu? 

- ????? 
- Yaman adamlarm ış değil rn1? 
- E.~er hakikatse, evet! 
Gaz~telerde havadisler görür de me 

ra 'k eck'rdirri. 
- N o:ıl havadislcr? 
- NP bileyim; filfmca millet tahta 

dan p~ rol, süprüntüden yağ çıkanyor 
kabilinden? 

- Şimdi onların da nasıl yapıldığım 
barıa mı ~oracaksm? 

--Yok sor~cak değilim, çünkü artık 
onları merak etmiyorum. 

- Yn!. .. 
- Tabii merak etmem. çavdarsı7 

çavdar ekmeği yapıldıktan sonra her
şey miimkündiir. 

r:J,r11ıel )iu!u...ri 

unlari bi iyor mu Idiniz ? =:J 
Yliz yaşu dakHer k'UbU 

!'in /uk Harbdcn sonra cvvcla galible.. lıp dururken Hitler - Sta'in harb anlnş. ile mütareke yapmağa neden can attığı 
tıylcu aldıkları derin zenginlik ve konfor masının bir iki günde imzalanıvermesi ve onun bir Avrupa harbine kanşma<;ını Vidalafl kaybatmen·c!t için 1 
cll!tirıs~nd_a?· sonra da Avrupada çıkan herkes gibi Japonyayı da evveli şaşırl- ne kadar candan istediği artık tamamU'.! 
dQıı d ihtılaflardan en ziyade istifade e- mış gibiydi. Fakat realist ve kurnal Ni- anlaşılır. Vidalarla tutturulmuş ufak bir alet sö- Loncirada böyle bir klüb ihdas edil· 
tiıe doenvlet Japonya olmu~tur. o. , ticare.- pon, bu Alman - Rus anlaşmasının Av. Almanyanın R~ya ilc anlaşm. a::;ı .. ve küldüğü zaman sökcn ekseriya , ·idalar - miştir. Klüb pek yeni olduğu halde 
tıı atımasını k sk k d ti h R u kd - d J ı t azası 6000 i bulmuştur. 

0 dcr v: :~r:ı: a . erı u re • rupayı ni ayet harbe ve hem de uzun ve usyanın za o~ a ~ a~o~ya : e .. mu a- dan birisini, ikisini kaybeder ve aramıya 
tE!re~· :celerde buyuttu kı artık İngil- büyük bir harbe sürükleyeceğini çarça- rcke yapması keyfıyet erının buyuk dc- 1 . . k Rakam biraz fazla görünecek; fakat 
c\l'tıe~ bır iftikar ve ihtiyacı ka:mamıştı. buk kavradığı için fikrini hemen deği~ti. mokrasi dev1etlerinin ve bilhassa ingil. başlar .. Vıdaları kaybedıp. t.ekrar .a~ama 6000 k:şi de yüz yaşına gelmiş değiller~ 
tıı. ~ kadan da fazla bir çekineccği yok- rerek vaziyetten istifadeye koyuldu. tcre ve Amerikanın bu semltere aid dış ı zahmetıne katıanmamak ıçın en ıyı çare dir. Klübe namzed aza da kabul edil
l'ord ol§evik Rusyadan ise hiç korkmu- Filvaki şimdi, Mançuko _ Mngol hudu. siyasetlerine dokunmamaları kabil ola.

1 
bir kağıd almak ve her vidayı kağıdı de- miştir. Namzerllerin 85 yaşını bitirmiı 

~i,uİçB~ se~~bler!e 1931 denberi Man_ dunu tesbit için Sovyet'er R;rliği ile mü- mnzdı. Çünkü Almanya ve Rusyanıt ni- ı lPrek kağıda geçirmektir. olınnlan şarttır. 
ir isr ogo ıstan ve bizzat Çinde tam tareke aktederek üç seneye yakın bir za- hayet Japonyayı Pasifik sularında ngil- ...................................................................................... ...................................... . 
'Ştı~klal ve serbesti ile harekete baş. madanberi süregelen Çin askeri harekıL tereye. ~arşı t.ahrik edecekleri aşikardı. 

l\.1tn tını iyi bir neticeye vardırmak art1k Ja- Onun ıçın İngiltere ne yapıp yapıp Ja. 
~~Vkranyanın, bilhassa Naziler iktidar ponyanın menfaati iktizasındandır. Kc- ponyayı Sovyet Uusy.ı lle bir ademi tc. 
tııiııte;~eal~cçtikten .sonra.ki, Rus ve k~ zalik Japonya Uzakdoğuda, Rusya üze- cavü~ .paktı aktind~n. ;ı.n~~cdcrp~.;:ti:. Bu-
IQıQ . yhtarı sıyasetı Japonyanın ı- rinde sene'erdenbcri yapt.•ğı tazyiki a_ nun ıçın de ortada ıkı mucssir arnı! var-ı 
~o1'11.i!eliyordu. Onun için Japonya anti. zaltmakla Sovyet Rusvavı b!ı· Avrupl dır: Biri Amerik1. Japony.a ticnrct mua. 
~\1y ~m ittifaka girmiş ve bu suretle l harbine tesvik ediyor ~e· bu suretle ken- hedesinin önümüzdeki Ikincikanunun 
c\ıtQae er Birliği iki yandan kavranmıştı. dine istikbalde biiyük bir hareket ser- ~·irmisinde bitmesi ve rli~eri ingiltc-renin 
~ı n - Japo t ··d- ·· Al b 1 1 h b. b • k .l'tıtnd n :-ıanu unun man a· bestisi daha yaratıyordu. Çünkü batı ci. mıknntıs ı mnyn ar ınc .ceva o ~ra 
~llhııs an kıymetı Rusyayı Avrupa ve hette harbe giren Rusva do_ğud,ı Japon. A'man ihracatına. velev bıtar:1! gemıler-
bır sa Orta A 1 ' · d ı ı d · k d t aıtlll k vrupa mesc e crın e atı ya ile artık uğraşarnıyacak bir hale gele- le yapı '"a a, mcmnıııyet oymrısl ır. 
taııçu~o Ve Jnp.onya cihet~nd~m. :aydası, cekti. Amf'rikan .- ~apon .:icaret. ı:nu~lıcdesL 

lteıı~r· · Mogolıstan ve Çın ıstıla hare- S tl B. l'ği U kd ğud J nin yakında ınkızası , ıKtısadı lhtıyadarı-
tl'ıuka~nde Rusyanın Japonyaya karşı 

1 1 
ovy~ er k ır ı . ~a 0 

1
• d L ~~~n- nın ve bilha:;sa muhtaç olduğu iptidai 

~llıı ,:ınetinin mümkün mertebc azaldı- ar adu~ aşma ~aybesın le tcl\·v.e ~ e .1s a- maddelerin çoğunu Amerikadan tedarik 
~~ c.Orınckt' R nın ogu ve cenu eya e erını vanı ya_ . . . 

ttıarı ı. usyaya karşı oynanan d f , "lh k t . Est etmekte olan Japonyayı bu ıhtiyaçlar 1-

lQ1 l>ada' Japon tahtaravalli siyaseti Av. ~~ an az ~~~ı ı a .
1 
e mt~t v__e , onya, çin Almanya ilc sair veriere r~virmişti. 

!!tıere,_ Alınanyanın alabildiğine kuvvet-
1 

e onBya ve 1 vanya ı e yap ıgı uz aşmcı- Fakat A1manya ihracat vapam;yınca, A. 
tn "' J\ arla altık denizi d • d k. · • · -l ~!li ilh Vusturya, Çekoslovakya ve Me. • ~gusun. a. 1 s!yas.ı ,;e merika da Japonyaya bir şey vermeyi!'l-
taıYaıu ak edebilmesire yardım etmiş ve ask~n durumunu. d~zel~mı§tı. Şımdı ne ce ve Avustralya, K anada ve emsnli yer

ltın · ~ bu oyuna ~tiraki Arnavud'u- aynı maksadla Fınlandıyada serbestçe ler de mahsulatını sırf İngiltereve tahsis 
lta ~tıkıau harbedebilmektedir • l ~~Çları ne malolmuştu. Japonyanın · etmiş bulununca Japo?~an~n . dur~mu 
ç 2\ıog 

1
. da meydandadır: Mançuko ve Fakat Japonya Rusya il(' nasıl ve ni- cok güc1eşmiştir. Onun ıçındır kı İngılte-

~l!tıııbi ~~t~ndan ~onra, şimal, orta ve çin uzlaşabilir ve nihayet bunların arala. re ve Amerikanın bu vaziycttcn istifade 
l~!ttııl"'!foııın ıle b. ütün Çin !imanları, Çin rında bir ademi tecavüz paktı aktine im- ederek Japonya ile bütün Çin, ve Pasifik 
ql!t.. arı c d 1 h kan var mıdır? 1 1 · ~~ıerı b·· .. • ,..ın ma en eri ve ni ayet mesclc1eri ü~erinde anlaşmat isteme erı 

1 llıad:tun Çin ticaret, servet ve ipti- Japonyayı Rusya He Mançuko - l\Iogc- mümkündür. Onlar için şimdilik Uzak-
\> l<'aıtaı ;ıer kaynakları. listan hududları hakkında bir mütareke. doğuda tek bir siyasi hedef vardır: Japon 
()~~ahud, ~Ponya bunu~ için. 1~~1 de.n ye ve bir uzlaşmaya sevkeden baş1 ıc!l yayı yeniden Rusy~ ~e Almanya al~yhin.e 
"ta. rtıalt ici aha yakın hr tarıh soylerr.ış sebebi yukarıda anlatmış ve Rusyanın cPvirmek. Bunun ıçın. yukarıda sovledı
ll ftarı ç·n~ 1937 Te!nmuzundanberi bir ta bir Avrupa harbine sürüklenmesi için o. ğimiz gibi, büvük demokrasi dev1 etleri
itt~tliğj ilın: Avc diğer cibettcn Sovyetler nu Uzakdoğuda serbest bırakmanın Ja- nin ellerinde kuvvetli ve iktısadi bir koz 
btı ı. "e ~ ılan edilmemiş devamlı, zayi. pon menfaatlerinden olduğunu anlatmış- vardır. 
L 1tırıu"'o adsraflı çok ağır bir harb içinde tık. Fakat buna diğer bir sebeb ve daha Amerika ve İngiltere şimdiki vazivet-
"'aı, .r r u ç· · d w b. b Ola l'J'tıet Ve h ının Japonyay:ı. karşı mu- ogrusu ır rnec uriyet katmak ln7Jmdır. ten istifade icin acele etmezler ise Japon. 
~" :Arar arbeden yeg'ıne kuvvetleri Çünkü Moskova ademi tecavüz paktı na. yanın Sovyet Rusyanın peşkcş ettiği a
~lı.~ı.ı s eşaı Şang Kay Çek hükfunctile sıl ki Almanyava Polonya ile orta ve beL vans,arla teklif ettiği ademi tccnvüz pak
~ 11 a't ovvetıerin hemen tamamile nü- ki de cenub doğu Avrupada tam bir ha- tını kabul ctmcge mechur kalması büs~ 
elh ında idi· ·· ı ·· h 
~(\rı "e ·· ~nKu unlar hcmr:!n reket serbestisi vermiş ise Rusynya da bütün umulmaz bir şev de~ildir. Görülü-
~ 

1

.,1il ancak Sovyetlerin maddi yar- doğu Baltıkla beraber Uzakdog~uda ve u- vor ki Japonva:vı kendi tarafına çekip ka-
all e Y~c:a bT · 
~ Otı\'a va ı ıvorlardı: Onun için mumivctle Asvada hareket serbestisi te- zanmak hususunda muharibler rekabet 
qı- "alnız M .; 

ı..- deıı:.·1 nreşal '?ang Kay Celte min ediyordu. Bu itibarla Sovyet Rusya ve adeta müsabaka halindedir. Bundan 
~. ~ı • nvn· 

~1 da u· 1 zamanda Sovyetlcrc Mo~kova ademi tecavüz paktından sonra azami istifade edecek olan gene tabiatile 
ansız bir harb halinde idi.. artık iki cepheli b ir harb ihtimalinden Japonyadır. H. E. Erkiret 

ihi ::.iv.ri e:lfin 
Alehtul~, 
Çorludan hayli kabarık bir zarf 

:ı.ldım, icinden beheri yarım metre 
uzunlue~nda iki kağıd çıktı. birin
cisinin buşında: 

- Evvela bıkmadan okumanızı 

ı·ica .:-deriz, ihtarını görüyorum, ka
<f,dm en sonunda da: 
o 

- Devamı var, kaydı mevcud, 
bereket versin cdevamı• ikinci say
fada. o da uzun olmakla beraber ka 
ğıdı dar. İster misiniz bu mektubu 
birlikte okuyalım? diyor ki: 

- eAşıkiarın hanım teyzesi, 
Bi?. iki er kişiyiz, dilimizin kanta

rı olmadığından lafları tartısız yu-
"·arl,voruz. 

Se~levhada•ki eAşıkiarın teyzcsi• 
hitabı pek te yabana atılacak değil. 

SenelerdenBeri okuyucunuzu1 ... 
Ol d!varı Çorluda hergün rnüşkiilat. 
la ~a;etenizi tedarik ediyoruz, bes
melevi evveln Gönül işleri sütuııu
nuzl; rckiyoruz, isabetli ceva:ı,Jarı
nııı tekrarlayarak okuyoruz, sene
lercedir aleme akıl dağıttın, bir kat
re d~ bizlere sun. 

Bi1 meslek icabı gezginciyiz. Bir 
m&>n"~l-ekette uzun boylu duramıvo

ruz, dari dünyada iki sivri elifiz. 
Başka- tutunacak dalımız yoktur. 
cPa-cı»vı da bulunca .-kazanırız. Ynl
mz desteleyemiyoruz, buna da sebeb 

gene kimsesizliğirnizdir. Yaşunız o. 
tum dayıandı, okur yazaT, medeni 
hayattan zevk almasını biliriz. Ken · 
dimizi metetmek olmasın tı""'J:'I'la 

boyumuz, bosumuz yerinde, gi;in • 
mesini biliriz ve lakin hiç bir hatu .. 
na tolib olmefya cesaret edemiyoruz. 
Siz de takdir edersiniz, evlenmek 
h<'\'esi içimizden eksik değil. cvaktı 
ker:ı!ıatıt hulul etti mi, evde oyalı. 
yacok kimsemiz olmadığından son 
günlerde gazetenizin ballandıra· hal
landıra reklam yaptığı (Bağcı) şara

bının haylıca muazzam ~işelerindcn 
birinf> yapı~ıyoruz, üç ~ a\ierl <'e
kiyoruz, kantarın topuzu kaçınca ö!~ 
çüm:iz bozu!uyor, evin yolunu bu-

lamı .. voruz, bulsak ta neye yarar? 
Dipsiz kile boş ambar, bizim hall .. 
miz nice olacak? Kusurumuzu affe
din, bu akşam gene kafa tam deği l, 

snçmalıyoruz, kısa söz biz evlene
Jim nıi, evlenıniyelim mi? Cevab 
ver;nezsen bu mektubun bir diğer!
ni pulsuz ohı.'rak yollıyacağız, ndımı
zı merak etme, yılbaşı piyanf!osu
nun 600 bin rakamı önünde görecek. 
sin ... • 

Mektubun ilk kağıdı bitti. İkinci 
kfiğıdı size okutamıyacağım, zira sü
tunumda yer de bitti, fakat ce,·ab 
dr. vermek lazım. tek kelime yaza-
eaihm: 

- Sabrediniz. 
TEYZE 
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Denizbank hamalları 
bir dava açtılar 

Yardım sandığı için kesilen 36 bin liranın ortada 
ol ma dığı iddia ediliyor 

Sabık Denizbankla a1akalı bir yol - Müdürü Vedad Nedim bana bu lll~~ 
suzluk hadisesi etrafında Müddeiu - seleden bahsetmiş, Kemalin Sel~ 
mumilikçe yapılmakta olan ta!hkikat tahkir ettiğini söylemi~tir. Ben d eı 
neticelenmek üzeredir. ikisini de daireden uzaklaştırdırn, e--

Denizbank harnallan bir müddet ev- miştim. · ce~ 
vel a]Qkadar makamlara müra~aatla, İslinabe varakası, Ankara asııye 
kendilerinden araba nakliye ücreti o- za mahkemesine gönderilm~t'ir· 

ıarak ve bir nevi yardım sandığı kur- Iki gardiyana isden el çektirild.l 
mak maksadile kesilen paraların, or - • 
tada olmadığını iddia etmişlerdi. Ha- Haber aldığımıza göre müddeiuınuJlll; 
malların iddiasına göre, bu para 36 likçe görülen lüzum üzerine hapiSb·~~ 
bin lirayı bulmuştur. ve tevkifhane başgardiyanlarındnn fh 

Hadise. adliyeye de intikal ederek bu yet ve Haşirne işden el !;Cktirilmiştir. . a.sırı~ 
işle alA.k~lı olanlar hakkında tahkika- Geçenlerde yapılan bir arama sır llf 

-----------------------~~'- ta geçilmi~tir. Bunlar da daire şefi da bir malıkurnda sustah çakı bulun~ıd 
bulunan Said ile harnallar kAtibi Bi • ve bunu müteakıb açılan tahkikat, 

1u~ 
Araziye uymak için beyaz renkte elbiseler giyen Fin askerleri bir 'JIÜTÜl/Üf esnasında gardiyanın ic:den uzaklastırılınasilc ne 

A_.l kah p · ı · d' il k laldir. li ~ 
~~ • raman n an ıya e omşu maz ise de, gene her devlete mensub Norveçle m~terek hududlan burada. Miiddeiumumilik, bu ciheti Deniz _ celenmİitir. 

Sovyet Rusya arasında cereyan etmek- gemilerin uğrağıdır. Bu gemiler ora.. dır. b kt Den'.A. kın la: Istanbul barosu 
t 1 ha b' b I .ki h d f Id • d k . an an sonnu~, l.Quan gvını 
~ 0_ a~ r ın aş ıca ı e e 1 0 ug~ an e. c;eriya kereste ve tuzlu veya ku- Kolbkongas'da ve bunun etrafında- miiteakıb yerine geçen Devlet Liman-

dün toplandı 
. dilll 

g.orul~yor. Kızılordun~ ?amlelerı, ru ba~ ık yüklerle .. zir~ Rib~çi .berzah~n-ık:i Fin bölgelerinde birçok Laponlar ya- lan Umum Müdürlüğü tarafından ve
fı~hak!ka cenubda Karelı, ~mal~e. de da ba!ıkçılık çok ılerıye gıtını ş ve Fın. şamaktadır. Bunlar kendi hayatlarını rilen cevabda böyle bir para mevcud 
~ıbaçı btrzahla:ını ele geçırmeyı 15 • lanJjya için ha tın sayılır bir milli ser-I bu vahşi yere uydurmuş ve iklimi ile 1 olup, miktarı 36 bin değil, 16 bin lira 
tıheaf e.tmektedir. . vet kaynağı olmuştur. ı imtiza\ etmi~lerdir. Fakat Finler için olduğu bildirilmiştir. 

Kaıc~ı _mıntakası~daki mu~rebeler Buralarda, gece dokuz hafta devam buralardaki hayat şartlan çok ağırdır. Bu işin müfettişlerce tetkik edildiği 
y~lnız. ıkı tarafı. ~lakadar ettiği .halde, ettiğ~ halde iklim nisbeten mutedildir, Bu ağırlığı bir azıcık olsun kendi yurd. ve neticenin ayrıca bildirilece~ ilflve 
Şırrıalı Buz de?ızınd.e Pets.amo lımanı- ve deniz bu noktada kat'iven buz tut- daşlarma hissettirmemek için Petsamo olunmuştur. 
nın etrafında k~ faal~~e.~len . No.rveç ve maz. Bunun da sebebi Gulfstrim akın- bölgesini her türlü vergiden muaf kıl- Müddeiumumilik, §imdi bu cevaba 
İsveç devletlen de buyuk bır dıkkat ve tısının yakından geçmesidir. mıştır. inUzar etmektedir. 

endişe ile takibden hali değillerdir. 1920 de Rusya bu bölgeyi Finlanrli- Bölgenin cenub 1tısmında bile ziraat Eski Dahiliye Vekili şahid 
Harb patlamazdan önce Rusyanın yaya terk eviediği zaman, iki devlet imkanıarı mefkuttur; ve orada yaşıyan. 

Finlandiyadan iddia ettiği şeyler me- araımıdaki hudud Vaitolahti adındaki ların başlıca gıdası bazı yerlerde az ve Slfatila dinieniidi 
~anında Ribaçi berzahının .. da Pelc;amo bir kövü tam ortasından bölen düz bir gü!:'lükle yetişen patatestir. Eski Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
lım.anı il.e beraber uzun mudde~le .ke~- çizgi halinde çizilmişti. Bu gayri tabii O civarda kain Janiskoski şellalesin- bir istinabe duruşmzrsında ~ahid ola -
disıne kıralan~~sı çia v:rdı. ~nla?dı- hudud birçok Finlandivalılan Rus iliıı. den, Finler, memleketlerinin elektrik rak dinlenilmiştir. 

İstanbul barosu umumi heyetı e• 
saat 14,30 da Adliyede toplanarak gs.~ 
çen dcfaki içtimada reylerin dağıl~ 
sı yüzünden netidelenemiyen s~ 
ikmal etmiştir. ı&l 

Dünkü intihab neticesinde, c;orı 
Sofu, Osman Nuri Lermi, Asım So\çı~ 
idare meclisi azalığına, Harndi İp~s. .. 
oğlu ile Ahmed Sııbri yedek azalı 

8 
.. 

ra; Hüseyin Avni ve Vedad da rnur 
kı b lığa seçilmişlerdir. tıtl 

Ruznamede bulunan diğer husu:~ 4 

görüşülmesi, Baronun Şub&.U; toP 
tısına bırakılmıştır. 

Polis te: 
yanın Buz denızıne yeg ne ma recı .0 - de bm•ktı. Buna mukabil, Fin idaresin- kuvvetini kısmen istihsal etmekte ve Hadise şudur: 

• lan bu bölgeyi ona \'aktile, 1 .. Teşrini - de ka~an Rusların sayısı hiç hüknıün. yaz kış orada bu i~ için 12000 kişi ça - Blından bir müddet evvel Ankara Bir !arhc• bir 
evvel 1920 tarihli muahede ile Rusya d.10dı'r 1 t kt d 1 B h ı·d k' k Matbuat Müdürlüğünde bir vak'a ol - Y 

kahveyi alti}Jt etti~ 
. . .. . " · ış ırma a ır ar. u ava ı e ı ırma - · . 

terketmı~tı. Ve o zaman Norveç devletı F' ı~ d' c· .1 Kutb d .. 1 t kl d lt b'l b 1 d muş, iddiaya göre, Kemal isminde bır • . . ın "n ıvanın ..,.ım.::l' enızı ann va a arın a a ın ı e u un u. . 
lle, bu yerlere 1809 tarıhıne kadar a- .. . ~ k' h'll . . d' V k 

0
;;..,. vA '.rı' dir. memur, ayni daireile çalışan Selrom 

h • . İ uzerın ~ıe ı sa ı erının ı~er ısımları ::u ctn • 
aırlarc;ı akım bulunmuş olan svcç bu b h . d v'ld ' V . l h . . admda bir kadın memuru tahkır ve 
ı . . . u e ı:ımmıyette em ı r. aıto a tı ıle F' 1" d' alı ka d I · · K t h d a ı~venşe ıtırazda bulunmuşlardı. I .. h . "'d' 'k' r· ın an ıy r eş erımız u u e. tehdid etmiştir. 

... ıına cıman aracnn a ı ı tane ıvord, nizi kıyılarına kadar muntazam yollar " · h 
Bu tenha, ıssız; soğuk; taşlık yerlerin b. k ta d b 1 k k" .. rl . Bu hadise Ankara asliye ceza ma • 

acaba ne kıymeti vardır?! Kutub hava- ır aç ne e a ı c;ı oYu va:. ır. vücude getirmişler ve Koltakongas ya. kemesinc intikal ederek, duruşmasına 
li.s1nde Petsamo araziisinin ne türlü Baıısı 150 metreye kadar yukselen kınında, şelalenin üzerine muazzam bir baı~lanılmı.şbır. Va~'a şah~lerinden 
zengin ve istikbali parla)t bir üs tet-kil sarp kayalıklarda milyonlarca deniz köprü kurmuşlardır. Sükrü Kayanın da ifadesi, İstanbul as 
eylediğini bilenler bu sualin cevabını ku~lcırı bannır. Rusyanın son hüküm- Harb patlamadan evvel; memleketin Üvc birinci ceza mahkemesine gönde
kol::ı.yca bulurlar. Hakikaten tükemne- dar: Nikola II, bu kayalıklarm arasında merkezinden Buz denizi kıyılarına ka- rilen talimat üzerine, istinabe yolile 

ıtarı. 
Haydarpa-şa Rıhtım caddesinde An 

1 1 
a-

-k. ab ıı 
Eskişehir otellnde yatan duvarrı ..... r rtloŞ 

sıı ' dında biri evvelki gece son derece ıın 1 
bir halde Ddlrmen soka~ında Keına 

1
.,,.. 

anda' sayılı kahvesine gelml§, masa ve 8 ollti 
ları devirerek orasını altüst ettikten s 
yumrukla camlan kırmala başlaını.ştı\ııeı 
Kırılan camlardan biri İbrahlnlin ~· 

damarını keserek a~ surette yaraıan:.ıd• 
na sebeb olmuştur. Yaralı baygın bit dırıl .. 
Haydarpaııa Nümune hastanesine kal 

si ihtiır.ali olmıyan nikel madenieri ve hiten böğürtlenlere bayılır ve sureti dar elektrikle işler bir demiryolu inşa- alınmıstır. 
enısalsiz kuvvet ve kU<iretteki su ~el. mahsu~ada adam gönderip onlardan sı da mutasavverdi. Ve bu demiryıı]u Eski Dahiliye Vekili, mahkemedeki mı~tır. 
JAlelerile bu yerler, sahibieri için pek toplatır, getirtirmi~. muayyeın bir noktada Norveç şebekesi- ~hadetinde "·~·,·a etrafında, hülasa - Iki amele iskeleden dOttn • t; 
büvük ehemmiyeti haizdir. Diğer ta _ Liinahamari ile Vuoremi arasmrla, ne bağlanacaktı. ten şunları söylemiştir: Eyübde Bahariye caddesinde yeni ı:.~ ı~ 
raftan, sahilleri h<>men umumiyetle sjğ Norvcç hududu ancak 25 kilometre Rus,anın taarruzu 19 sene süren bir - Bu hadisE> hakkında şahsan bir dtımekte olan kadife tabrUmsına ald öıı•erı 

f d d. I "k b · b ı ı kt y 1n ki M tb t tlnıie çalı"an arnele Yuvan ve çırdı y'""" olan ve buz tutan bu havalide, Petsam o ~sa c e ır. ..a in u mesafeyi katet- sulh devı esinde Finlerin başardıg· ı bü. i g m yo ur. a ız, es a ua .. ıc• ~~"' 
kurdukll\rı iskeleden müvazenelerlnl 

Ilmanı Atlas Okyanusuna doğru açılan miye imkan yoktur. Arazi o mertebe yük işleri birdenbire sekteye uğrattı. dek.; varlıgwını tehdid edebilir, Kutub 
1 d · b ··k k 1 k derek dfi4müşlerdir. .."cııd ~ 

su arı erın ve uz tutınıyan mu em- c:arp ve ava ı tır. Di ıier taraftan ta- Zaten taarruzun da hedefi bu idi. denizi kıyılarındaki faaliyetini de belki Bu sukut netlce3inde her ikisi de .u f'• 
mel bir limandır. mamen FinlerJe meskun ve F inlerln Finlandiya medeniyet yolunda terakki tahdı'd ederdi. ~ surette • _ larinin muhtelif yerlerinden aaır }.IW•Il 

Petsamo çayının mansabında kain Koltakongas ( Gültekin-eli ) tesmiye ettikçe dış politikasını bir Şimal devle~ Rusya bu tehlikeleri önlemek üıtedi. ralanmışlar ve tedavi edilmek üzere rıJl• 
bir de Liinahari kasabası vardır ki bu- ettikleri bir toprak parçasını Ruslar leri ittihadına tevcih ediyordu. Ve böy. Şimdi bakalım bu işin sonu ne olacak? hastanesine kaldırılnıı.~lardır. Kaza etrıı. 

n.aa~m~~~h~im~~m~· r:=l~im~a~n~n~az~.a:r~il~e~b:a~k~ıl~a~-~m==u~h=a=fa=z=a=ze=tm==iş~l=e=rd=i=r==k=i,===So==VJ~·=e=tl=e=ri=n~le~b~ir~it~t~ih~a~d;'=R~u~sy~a~n~ı~n~B~a~lt~ı~k~d~e~n~i:zı~·n~-~==========~EJ~c~~~·===d==Ekr==8eaın==T=aa1au~~d=a==t=ah~k~1=k~at~yapılınaktadır. ~ = '}(oC 
Gözlerim yer yüzünde -'On olarak ha- eıSmı Posta• nın tefrikası: 40 - Bizim münasebetimizde dedı '/~ 

yalini görecek, dudaklarırn son ;upırda - yapılacak giz1i ve kirli hiç bir noktB 
nı§lnı adınla yapacaktır. ~ 

Beni örten topraklarm üc:tüne kendi (5 nt"~1r1 baba... tefl !1°rı 
el1erin1e beyaz bir gül diknu•n son ar - - Biliyorum yavrum; fakat ıs fB).cJB 
___ .;ı gı·ı · • a e s ., suz olan bu münasebeti idamede de • "'wuuur sev ım... e 

Haşrnet G1ineş m ,, m m 1 M li! R 1 M ne? Herkese birer, birer müracaat 
Kadın hadernelerden birısini ça~rarak lu. y ~ Da U rek izahat verecek değiliz tahfi. :.'nasebtt 

mektubu kalfaya götürrnesinı rica ettim. - Anlamadım baba; bu JllU 
Haderne gitti; ben de tasavvurlarımı tat-

neden zaten sonsuz oluyor? . t>e-9 
bik için evime döndüm. t'ıe 
Masamın üstünde brovning duruyor. Yazan: Zeynel Besim Sun -Ne olacak kızım? Kendisıni }( de 

Onu bir çocuk baş1 okşar gibi ckşadım. Kapıyı açrnarnla Neclanın kucağıma Suçlu b~ırn yere eğildi, emrine sükCt- - Sen döndükten sonra doğru odama lemekten Aciz bir muallime varac:i)f~v ' 
Ceketimi çıkararak pijamC\mın ceketi- yığılması bir oldu. netle itaat ettim. Elini d udaklarıma u - çıktım, kapıyı arkadan kilidledim. Kültür ğilsin a ?. İzdivacda aslolan şeY·.. deBil· 

ni giydirn. Maksadsız ve hedefsiz biraz Onu evime alamazdım, burada oturta- zattı: direktörüne ve arkada§1arına hitaben dür; Ha§lllet Güneş senin k{ifVlınbıırııttll' 
geı.indim. Sonra kültür direktörüne ve rnazdım. Halbuki Necla muttasıl: - Bunu öp ve bir defa daha benden yazdığm yazıları b3§1ndan sonuna ka - _ Peki baba, sen ne diye b11 fe' 
meslek arkadaşıanma bir vedaname yaz- - İçeriye. habersiz böyle münasebetsjzliklere te - dar okudum. Niçin bu Lizbet Zaydel hi- . baY'Jl 
mak icab ettiğini ihatırladım. Diyordu. Benim tereddüdümü görün- şe b büs etmiyece~ine söz ver!.. kayesin i, Ferhıındenin rezaletlerinı bana evlendin? Bu nazariyene gore 

Oturdurn, yazmağa başladım. Onlara, ce kol !arırndan silkinerek koştu, ben de Dedi; bu nermin eli derin, derin Jcok- anlatmanuştın? hıınde senin ktifvün müyd:j? . gibi u 
baştan başa, hayatımı anlattım. Berlin - hızlı adımlarla arkasından yürüdüm. Ma- ladıktan sonra: - Münasebet düşmedi Nedl! • Bu sözlerim üzerine yüzÜ kıre~i' 
deki maceramı, Ferhundenin rezaletleri- sanın üstünden rovelverle sarı zarfı aldı, - Sen ne istersen o olacaktır. - Hayır; anlatabilirdin. Bu suretle lan Ferhunde söze kar~ak iste rl~ .;sr 
ni ve Nec'a i'e olan münasehetimizi bii- sonra bana dönerek: Cevabını verdim. Kapılarına kadar be- belki bu izdivacı da önlerdin. ba"'"na ıo - Fakat Necla, ben ...,... 
tün tafsililtile bildirdim. Mektuba ba~ - - Sebatsız; dedi, ilk darbede ma~lu - raber gittik. Son emrini de orada teblij ........... . 
lıyalı bir buc:uk saatten fazla olmuşt~. biyeti kabul eden adam!. Senin zayıf ta- etti: - Zararı yok, üdlıne. Ben geçmişe madırn ki.. ıdıfll: 

Bir tomar yazılı ka~dı sarı bir zarfa rafın budur işte!. Ne var, ne oldun, ne o- - Yarın akşam üzeri parkta buluşa - hiç kıymet vermem; halle ıstikbali dü - Dişi bir kaplan eeladetile a::e ı<ız.ıt1 ~ı 
yerleıtirdim . 'Qstüne bay direktör.in adı- luyorsun?. Ferhundenin bir müdahale - cağız!. şünürüm. Sonra HaiJllet, yerneAe indim. - Siz susun hanım: baba d *iısill 

. 1~ ~ ~ nı yazdım ve zarfı ma~aya bıraktım. sile her şey bitti mi? Yeti.şrneseydim de * Yemetin sonlarma doÇu babam senden rasına gırmek hakkına ına . urıiı 

Artık benim için yapılacak iş kalma- bu tabaneayı kullanmak imkanını bul - Necla, ellerini çırparak, öyle keyifli, bahi.t açtı, Unutmayınız ki bu evdeki vazıY~ b3uııfllg 
mıştı. Hnla•kar brO'\rningi elime aldıırı; saydın ben ne olacaktırn?. Beni bu ka - öyle neş'eli geliyor ki... -Dinle, NedA; dedi. artık Hairnet Gü sığıntıdan ileride de~ildir. Evet, 
kapı yıkılır gibi çalınınağa başladı. dar sevdi~ini söyliyen sen, beni hiç mi - Sonna Haşmetçifim, kıyamet kop- neşle olan münuebetini kes.melisin. 

Hiç fasıla verilmeden rnuttasıl çalınan dü~nmedin?. Zayıf iradeli flaşmct!. Te- tu... Cevab verdim: 
kapıya koşturn. Çı[:lıklaşan bir ses beni şebbüs etti~in bu if, Acizlerin klAsik ç:ı- - Nerede?. - Niçin baba?. 
ça~nyordu: resi dir. Yürü, ceketini giy; beni evime - Dün akşam. bizim evde... - Çünkü kızım, sizin münasebetiniz 

- Haş ... rneeet!... iÖtürecek.slnt - ......... ? dedikodu mevzuu oldu. 

.zorla vardınıı.!. 
Babam bağırdı: 
- Necla! ar) 

(ArkaSI 1/ 
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• cııSon Posta>> nın 7.abıta romanı: 31 

en 
1 

e) 
ol say 1m Yazan: CEV AD FEHl\Iİ 

l • e e 
( " Son Posta , nın denizci muharriri yaz1yor ) 

Bahçeden kaçan kimdi? 

Çocuk: cSerkomiser Osman bey burada mı?ı. dedi. (Yarınki teJ ~1.ı.ı.mua :ıid 
resimlerden) 

. Fa~a~ y~pac~~ bir şey yok~u. Va - - Vay, bu ne müthiş itham. Peki bu 
zıyetı o.dugu gıbı kabul etmPk lazım ge- iddianı nasıl isbat edebilirsin Osman 
~iyordu. Serkomiser bir polis memuru ça- be ? 
gıra ak uh h tt .. d" d'' M y r m a..~ra a ını çoz ur u. e - - Gayet kolay. Evvela aksi kaziye -
murlar merkeze avdet ettiier. Biz de sa- · 1 1 1 n · ı· 1. · p t k' ı·· .. . . .. . • yı e e a a ım. ıye ım ~ı or e ız 1 mu 
lona gırdık. Muddeıumumı muavini ora- h d ' . d ki k d d p t k' d b' . . . . . . . erı ıs!n yanın a a ın a or e ız. 

(Graf Spee) intiharından evvel (Montevideo) limanında a ızı beklıyordu. Vazıyetııkı kelıme ıle 1. b' , d d Ş h ld b' . k h · . ı ır n:a ın ır. u a e ızım a ra-li ..ı.. ı .. . anlattık. O da Leyla Hanımın ayıldığını, . . 
aı ;.ıin başındanberi daha kıymet i Ticaret harbinde görülınemenin esas derse dövuşmektır. Ac~ba Graf Spee 

1
. t· h t ks d'l t k od k'l manımıza garaJın bır anahtarının Nec-

€th.. ·1 ı . - fk" Id - b . ıs ıra a ma a ı e ya a asma çı~ ı - .. . . • , .. erın batınasına ragmcn e arı o ı..gunu yazmıştık. Şu halde bu har i kaçabilecek mi idi? Bu husus, lıınan d .• .. . t d'w ' . k d' . . ğ dette, otekının mutfakta durdugunu, 
tırnunı· h . 1 . · kr . d ' h k w . İ . . . . . 1 ıgım, ıs e ıgımız zaman en ısını ça ı- , . . 

1 
hAd· .. .. . 

ı ye ve deniz mu arrır erını en yapön uvazörlerin üşman ava uv- agzında bek1ıyen ngılız gemılerının rabı'lec g· ·m· . ~ .. 1 d'ğ' . ki tt ' Necde,le nı şan ısının a ıse gunu J e-
~ok , 1 1 .. e ı ızı soy e ı ını na E' ı ve son . . 
d nı~şgul eden Graf Spee vak ası o - vet eıi ha-rekat sahasından uzakta bu- mikt<.~'rma bağlı olmakla beraber, Bu- ra acıyan bir eda ile: nı evl~nne eşya taşıyacB:klarım, bı.: • 
lll~· R;thraman ve cesur bir Alman a- lunmaları lazımdır. İşte Graf Spee krll- yük H:ırbde müsbet misalleri vardır: _ Kadın cidden fena vaziyette! dedi. nur. için köşk bekçisini I~ta.~bula ça -
ınıtalinın isminc izafe edilerek yapıl- vazörü de bu maksadla cenubi Atlan- Büyük harbin hemen başında, bir Kocasının ölümünü bugün duymuş. 0 ğıracaklarını, gene ayni gunun akş~mı
~~ olan bu güzel gemi kendisinden tikte. çalış~aktadır. İn?ilizle~ on~~ Alman kruvazörü, üç İngiliz kruvazö- tees.sür üzerine gelen bu heyecan ile ak- na her ne paha~.ına o~ursa ols~n ~ıla -
t11gi1~n-:tıiyecek bir tarzda hatıp gitti. hangı d.~nız:ıerde çaiıştıgını bılmedıg.ı rü tarafından takib edilmekte olmasına lını oynatmazsa çok iyi! GE>ne 'Iletin ka- hare zabıtaya soylemıyeCEklerı bır ye. 
tn ız kuvvetleri karşısında gemi ko- ıçın rnuteaddid mıntakalarda SpE'e ra~en, fena havadan istifade ederek dınmış! re gideceklerini, gece de Leyla hanım-
tn Utan: ne yapabilirdi? Şüphesiz di.tş- kruva?.örünü irnhaya muktedir, üstün kaçmış-tır. Hava açıldığı zaman İngiHz Rıdvan Sadullah teklif etti: la bara gitmeyi kararlaştırdık'arını ve di 
tn an kafiısında verilen bir kaTar ile kuvvctte, •birlikler bulundurmak mec- knıvazörleri, düşman diye, yekdiğerini _ Haydi oturun da biraz dinlenin, ço- ğer birçok şeyleri bildirecek bir başka 
d.aasa başında yapılan tenkirller arasın- buriyetindedirler. Nitekim Büyük takib etmekte olduklarını görmüşler- cuklar! Fazla üzülmiye değm<'z. Bunun sahıs H\zım. Bunları •bilmeden cani sa
hı Ço~ fark vardır. Biz yazılaTrnızda Harb::le <le ayni harbi yc:.\nan Alman dir. Graf Spee için böyle bir ihtimal va- böyle olacağı belli idi. Portekiz delikan- hidi olduğumuz tabiy~ rj kuramazdı ve 
~ b~r rnes'uliyet hissetmiyoruz: ka.th- kruvazörlerinden beheri, Ü!7.eı:tine b~ rid olabilirdi. hsı gibi zeki bir şeriri yakalamak üzere bunla:-ı bilmek de ancak ev halkından 
li .nıız de düşman bomba ve mermıle- misli, ~·edi misli kuvvetler çekmi~ti. * çok basit bir p'an kurduk. Elbet 0 bu eve biri olmakla mümkündür. Yalnız bun-
d.ttın tE>sirile heyecanda değildir. Bun- Bir kruvazörün üzerine bu !kadar kuv- Graf Speenin intiha':"ında üç mühim gelirken her türlü ihtimali nazarı dikka- lar mı? Portekizli mühendis Raif be -
b~tı do!ayı, ateş altında karaT veren vet çekmesi, ana Yatandaki abluka üze- seheb gösterildi: te almıştı. Bir koyun teslimiyetile boy - yin hapishaneden çıkacağını nasıl öğ • 
~i~ konıutanı, pek aşın bir ta'l·zda ten- rine ç0k tesir eder. Hiç olmazsa, İngi- 1 _ Hitleri protesto. nunu bıçağımıza uzatmazdı .. Nitekim eve rendi? Maktulün bir izdi\'aÇ senei dev-
~ edebiliriz. lizlı>rin de mahdud olan, abluka kuv- 2 _ Liman haricinde üstün İngiliz girer girmez ilk iş olarak .sokak kapısını riyesinde mavi elması karısına uö:=;ter-

lt, en.~ okuyucularımı tenvir maksadi- vetlerini bir miktar h&.~i fletir. kuvvı>tleri. sürmeledi ve firar tariki olarak ca kom- diğini nasıl duydu? Hatta uzağa git -
la rnurnkün olduğu kadfı'r harb ıart- .. * 3 -- Mürettebatı yok yere mahvet- şunun bahçesini seçti. Fakat benim anla- mı.ğe Jüzum yok canım, Portekizli mü-
~~a Yaklaşmıya çalışacağım. U~iincü meseleye gelelim: Efkarı u- memek gayesi. madığım bir nokta var. Komşu bahçeye hendis dün gece girdiği odanın Nı>cde-

da .. ır bitaraf Jimanda ve kendi üssün- mumiyesi tethiş diyoruz. Filhaki - Bunlardan birinci ile meşgul olmak atladıktan sonra neye orada bekledi. Der- tin od~sı olduğunu nasıl biliyor? 
S~ Çok Uzak denizlerde buluna, Graf ka Biiyük Harbde kruvazör harbi ya- benim mevzuurnun haricindedir. Fa- hal kaçması lAzım gelmez mı irli? Gayri - Mükemmel bir silsilei mantıkiye. 
deb~ komutanının vaziyetini ihata e- pa!l Emden kruvazörü komutanı yaka- kat Hman haricinde büyük ~emiler v:tr tabiilik burada!.. Devam et Osman bey. 
ltı~~,rnek, evvelemirde, şunları bil- ladığı İngilir. gemisi miiretteba'tını dive, daha düşmanı görmeden, gemiyi Rıdvan Sadullah bu sözleri sayıerken - Söyliyecek fazla bir şeyim kal -

1 Je mümkündür.: miistemleke limanlarına çıkarınakla batırıvı>rmek de pek mantıki bir hare- serkomiser çöktüğü koltukta. göğsünde:ı madı. Mademki Necdetin masum ol -
~u :- ~erninin umumt vazifesi ne idi? İngilizler aleyhine bir tesir hasil et- ket değildir. Tarihte madun kuvvetler- aldığı bir saç kılını hayret içinde tctkik duğunu kabul ediyoruz ve evde de baş 
bi}; '~~'ıfenin ne gibi tesirleri dokuna- mekte idi. Bu suretle sivil mürettebat le pek üstün kuvvetleri mahveden çok etmekle m~gul oluyordu. ka erkek yok. Şu halde Portekiz de .. 
{dı? Alman kruvazörlerinin dehşetinden misatJer vardır. Bunun ya'ınn misali, üç Birden muzaffer bir eda ile brığırdı: lik<ınlı~ının şeriki cürmü bir kadındır. 

l'a '"::- Geminin ilk muharebeden son- bahsetmekte \'e efkarı umumiyeyi kor- İngi}jz hafif kruvazörünün kocaman - Bahsederim ki benim dövüştü~m İki kadını şeriki cürm tas:ıvvur et • 
~e 1;u'-nıe ve harb kabiliyeti ne dere- kutma~ta idi. SpPe Jı::ruvazörünü sakatlamasındad!r- herif Portekizli mühendis değildi..· rnekten se bunları birleştirmek daha 

3 -nak1.1s etmişti? Bu tesirin neticesi şöyle oluvordu: Spe'"' kruvazörü komutanı, gemısını Bu iddia hepimizin alakasını celbettı. doğru ceğil mi? Yani mühendise bütün 
etnı k Gemi, hangi gemiler ile harb 1 - Sieorta büsbütün yükselivor. baotmnak kararını, açık denizlerde ver- Rıdvan SaduUah merakla sordu: bunları luı.ber veren, onunla ayni za -

~ lllecburiyetinde kalacaktı?. ? 2 - Arınatörler gemi1erini riske e- mi~ olnydı, İngiliz gemilerine görün- -Buna neden hükmediyorsun, Osman manda cinayetlere de pek ala iştiraK e-
1taı· + demiyorlar. mec'eı. limandan çıkmış olmasma na- Bey? debiJir. 

~a""'t' tını olduğu üıPre Spee İngiliz ti- ~ - (En miihimmi) müstemleke ve zaran, daha muvaffakiyetli bir iş gör- - Şimdi kendime geldikçe daha iyi -Öyle olsun, sonra? 
L " ı..,A d hatırlıyorum. ·Dövüşürken bir ara, yalnız k d 1 'll!r · arbP vurmak üzere yapılmıs dorr:inyonlar, askerlerinin hayatlarını miis olurdu. Nihayet üç hal ola'bilirdi: - Bu kadın kimdir? Aşcı a ın a or 

~enı·d· · birkaç saniye için ağaç gölgelerinden dı -
l"ı-ı~v d 1 ır. K~">ndisi bir defada• aldığ1 PmnivE'tte v.örmiyerek kara cephelerine 1 _ Liman haricinde büyük Ingiliz ta h;zmetçisi mi? Bu budalalan gece -
~cı.ı: dı ~ahruka ile, emsalinin gitti2i RÖnd<>recekleri kuvvetleri ;memlekette kuv·,•ptJeri mevcud. şarı, mehtabın altına çıkmıştık Herif Jim. Geriye Leyla ve Necla hammlnr 

·~ .. n a- yüzünü büyük bir itina ile saklıyordu. p k' 1 b' 
\t~ bu· ... ort misli fazla,_mesafe.ye gider aJakovuvorl:rrdı. 2 _ Liman haricindeki iki küçük kalıyor. Leyla hamının orte ız i 1r 

. .~u · Fakat saçlarının koyu renk olduğunu k d \ıp"""" r.etle uzun muddet lımanlara Tc:'e Graf Soee harekatında da yuka- kn.ıv~zöre rastlamak. ecnebi ile birleşip kocasını atle ece -
l "·•ıak farkettim. İşte göğsüme yapışan şu saç 'l<ıtbı· . ıhtivaemt hissetmez. Ticaret rıdn izah edilen üç mesele gözönünde 3 _ Kimo;;eye görünmeden kaçmAk. gwi akla sığmıyacağma göre Necla or • 

Y - kılı da isbat ediyor ki herH siyah saçhdır. ~~ k· apan bir kruva?.Ör için bu vn•d tutulmalı idi. n;r:tı<'ı' halde batmc:~k rrıukadder idi. taı:ia yegane şüpheli şahıs olarak kalı-
1\'l'rJ n - E, bundan çıkardığın netice ... 

t~J;ncİ .., etilid:r. Crl.-minin toplan, em- Şimdi eelelim esas meseleve: SO<'r z~ten batmadı mı? Üsti.in düşman _ Bahçedeki herifin firari Necdet ol- vor. 
tırn~lre }· PP.k bi.ivüktür. Onun 28 er san Grai Spee kruvazörü iki karar ve - karsısında da ya mücadele ile vevahud duğunu zannediyorum. · R;dvan Sadullah serkomiserin sözü-
\ıazor ~ık tooJarı karşısında hiÇ'bir kru rebilidi: da rc!lP kendi eli ile gemisini ~kala _ Ne diyorsun? .. Peki ya Portekizli nü kesti: 
d.~iruiı~rarrıaoz. (JJarbden evvel bövle 1 - Limanda kalmak. bat•rabilirdi. Bu suretle pek sevd;ği mühendis?... - Necla da bu işi Portekizli mühen-
~l"ttitno:tr~~ak 26,000 tonluk ve 33 2 -- Denize çıkmak. müret~ebatı, İngiliz gemileri tarafın- _ Portekizli mühendis mi? (;nu bil _ dis ile yapmaktansa müstakbel kocasi-
l)~"i b 1 too tasıyan Remilcr Linıanda kalmak mücadeleyi bir hu- dal'1 ıtcne kurtarılırdı. miyorum. Fakat öteki Necdetti, diyebi _ ]e yap""1'1ayı tercih eder. BinaenalP~·h 
s~e· C~>batırab;leccktir. Nihavet Gr.,f kuk safhasınaı sokuyordu. flciT!r:i halde de ~emi br.,. rc;a müret- !irim. Po:tekizli mühendis Necdettir, dPmek 
tı'ıukrıllnne kr~va~ö~ü ticaret haTbi iç:n . H~kikaten bövle bir gemınin bitantf teba 1 .eene kurtulurdu. Fakat ızemi bu _ şu senin malum fikri sabitin? istiyorsun, değil mi Osman bey? Va -

1 bır sılahtır. bır lımanda (24) saatten fazla kalma- ablnkndrın kurtultın da açık denizlerde _ Belki... Fakat bu delikanlının ma- raca~·n netice bu ... 
. Crar S * sı b:r meseledir. Herhalde gemi komu- barırılmış olavdı, Graf Speenin akıbeti sum oluşuna bir f..irlü aklım yatmıyor. - Evet bu ... Bu akşam başımıza ge-

gj)h He Pee, sliohesiz, tek başına fn- taııı böyle bir arzuda idi ise, evvele- tP'.ln müddet fn~ilizlerden gizli _ Ortada mademki bir Portekizh mü- len!cr de bunu isbat ediyor. 
~a~t h~a~~ti~i akamete ui!ratamaz. Ti- mhdc, l!emisini seyredemez bir hale kalır ve büyük İngili7. knv - hendis var, başka türlü düşünülebilir nıi? - - Peki amma, b;z de, gözümiizle 
~tırna~;~ ~~ı, nihayet büt.ün Alma? do- a~tirm~k. mecburiyetinde idi. Gemi m.a ,.,..tl!?ri uzun zama~ .. ..deniz lerde _ Peki am~a ~~u mühendisin bir de aör(E~"· Portekizli mühendis sarı saç -
~ l'ı t:-ı•bik va kuv~etlerı ve denızalt- kınelerını sakatlamak bunun en bas•t Graf Soee kruvazorunu arar - kadın şeriki ciırmu olduğunu kabul et - ıı ... 
lil'ı.~va~'nr k~trnf'ktedır. Bu har~i !':ıp:ın caresi idi. .Bu takdir~e G~a.f ~pee li. lardı. Büvük Harbde Remisini ~u su- rnek ]azım. o kimdir? -· Adam canım hocam, bir peruk ve 
dır: lial'bd Planlan sunları duşunmc- manda makıneler tamır edılıncıye ka- ret!~ bntıran bir Alman kruvazor ko- _ Bu şeriki cürüm neden lazımmış? biraz da boya Necdeti pek ala Porte -

~ 1 - 1·r· en .. rnaks~d: dar kalabilirdi. Bu işi yaparken ~u muf,;ı~ı. tnrriliz kuv\'etlerini üç ayd:m İzah et. kizl mühendis yapar. 
<ıt~t ı:-(>~~~kttn oldueu kadar fazla ti- noktay1 gözönünde tutmak 1azımdı: fazl::ı 111eşgul etmiştir. - Portekiz delikan,ısı Yeşilköy cina - -· Bıı kadar tecrübeli bir polis ha • 

h 2 - '(j ısı. batırmak. Sakatlmna arneliyesi öyle yapılmalı i- * yetinin faili olduğunu itiraf ediyor. Ka- fivEsi ~övle bir şeye nasıl ihtimal ve -
atb Feınz·e:ıne fazJa mikta~·da düşman di ki gemi silah ve zırhlarının tamiri Mürdtebat h<tvatının selametine bul edelim. Şu halde köşkten kaçark~n r~biJir. o-man bey? Şimdi ben başıma 
~ 3 

- })'~sı ~kmek. makinelerinin tamirinden evvel bit - ıtelim·e! Komutan düşüncesinde haklı- kendisini gördüğümüz adamın o olduğu bir peruk geçirsem, suratımı bovasnm 
tı-ı11ll1ivey~~nıanı ve b;ıhassa efkan u- sin. Makine tamiri bitince, ~emi, mü- dır. Blırada da iki fikir mücssir olur: muhakkak•ır. Bizim gördüğ"'..imüz adam ber.i tanımaz mısın .. ya ses? Ya vücud 

"k. . 
1 

ethiş edici tesirler hasıl et- kemme-1 bir surette harbedecek hale 1 _ Dü~mana daha biiviik zarar ver- yalnız değil. Bir de l<adın ıukadaşı vardı. şekH? Ya jestler? Dilo;;ün ki kendi~ini 
1\ ~tın1ard ~elsin! dil~t-en sonra vatan uörunda• ölmek. - Doğru. Porteki7.li mühendis kıyafetine ~ol<an 

itıci u~;~. birinci malumdur; fakat DP.nize çıkmak karc.ı:ına gelince: Esas 2 _ v::ı 7ifeyi yarıtıktan ~nnra haya- - Ben bu kadının bu ev halkından Necdetin kar§ısında Leyla hanım var. 
Çuncü izahaı değer. düşmana görünmeden kaçmak, icab e- (Devamı ı ı 'inci sayfada) biri olduğunu iddia ede-;;eğim. (Arkası var) 
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S Sayfa 

Babk ak• 
Sirkeci ila Boğaz sahillerinde dün halk kepçe, 

küfe ve kovalarla bahk tuttular 

SON POSTA B• · :•-~ un 24 l.nDCI..IUID ;::::? 

• lerin ileri hareketi ı 
Boşanmalar niçin 

çoğahyar? 
(Baştarafı ı inci sayfada) lRastarafı 1 inci sayfada) Finlfındiya askeri harekatını idare • 

tırabını anlamıyacak edreceoe vurdum mitralyöz ele geçirilmiştir. Ladoga gö ye mcnıur Leningrad mıntaka başk~· 
duymaz davranıyorsunuz? Madem maz - lünün şimalinde bir Rus t&.'arruzu ko- mandam General Meredzof'un azledıl· 
lumsunuz, neden kocalarınızı çikden çı - laylıklrı defedilmiştir. diğ:ne d<tlr haberler, Moskova tarafın· 
karacak hareketlerde bulunuycrsunuz. Aglajervi bölgesinde 3 gündür de - dan hc:1üz doğrudan doğruya teyid e • 
Bunu kendi kendinize hiç sordur.uz mu? vam eden muharcbe dün geoz Sovyet dilrr.err.ektedir. Bu haberin Moskova 
İşinize gelince hassassınız. !<'akat menfn- kıtaatının tam hezimetile nihayet bul- saHihivettar mahfellerindcn çıktığı sô1 
atiniz mevzuubahs 

0 
duğu zaman öyle muştur. Bu bölgedeki Sovyet kıtaatı - lenme.kte ve Stalin tarafından verilerı 

taş yüreklisiniz ki, en gaddar erkek bi'e dan bi:- kısmı muhasara• edilmişti ve karara sebeb ola'rak General Mered • 
bu kadar hainleşemez. Ben başılll3 geldi şiddetli muka~met etmekte idi. Bun- zofun, kafi derecede hazırlık yapma~· 
de biliyorum. Bir erkek ne kadar fena 0• ların büyük bir kısmı imha edilmiş - sızın bir yıldırım harbine teşebbÜS et· 
lursa olsun çocuklarını bırakıp kaçmaz. tir ve Finlandiya kıtaatı ileri hareket- miş olması gösterilmektedir. 
Halbuki karını, iki çocuğunu başıma attı lerine muzaffer bir surette devam ct- Daily Telegraf gazetesinin Mosk0

"
8 

dn öyle gitti. Bundan daha ıyi misali, da- mektcdirler. Şimdiye kadar alına'n ga- muhabiri generalin bundan 2 gün ev· 
ha özden isbatı nerede bulabilirsiniz?:. nimet arasında: 8 tank, 8 tank tahrib vel izahat vermek üzere Kremline çs· 

e N. Şengün (Çorlu) top:.ı, bir miktar mitralyöz vardır. ğırıldığını söylemektedir. 
cAnketinizi a!aka ile takib ediyorum. Aglnjervi muharebesinde Ruslar 3 Kuusincn idam edilmiş 

~di~dığuıı tecrubclere ıstinaden ben de bin ölü ve 600 esir vermişlerdir. Stok'1olm 2 3 (A.A.) - Ha vas: 
ıddıa cd:bilinm ki, kab,.ılı:.ıti.n buyüğı.i Srflla bölgesinde Finlandiya kıt'aları TeC'vYÜd etmiyen bazı "ayialarcı ~~ 
ka~~nd~aır.. . . . evYelki gün mukabil taarruza ~çmiş- re, Ji.,i~İandiva demokrat ;e halk hi.i • 
rum enGuezn;lıg:nuuru' ıkı yaşlı mda blulunuytot- lerdir. Bu klt'alar ileri hareketlerine kumeti erk~m, Sovvet1e.11 tn.rafındıııı 

. " ı n en eyec:ın ı ve a .ı . - · 'd''ı11 
geçmesi ic .. o eden ıbu çıığlarmda, her devam etmektedırler. tevkif o!unmu~, hatta Kuusinen ı u ı 

Şiddet' i fırtına do\ayısil~ dün Karade-ı çocuk birçok halk, ellerindeki kepçe, kü- zaman kabahats.z olduklannı iddia e - En. ytıkarı sirnal romtakasında kay - edilmi~tir. 
nizden Bağaza külliyet i miktarda balık fe ve kovaları denize daldırarak balık çı- den! hcrcai kadınlardan bıri tara1ından de def:er bir hadise olmamıştır. Tekrar taarruz mu? 
akın etmiş, şimdiye kadar misline ender karmışlardır. zehırle~nış bulunuyorum. Genç y~şıın - ltuslorın ricati devam ediyor Stokholm 23 ( A.A.) - Mosko''ad

9
• 

da bedbın oldum. Saçiarım bıle <ı.gardı. 11 ,_. k' 93 (A . ... ıor 
tesadüf edilen bir bıılık bolluğu olmuştur. Saat 16 ya doğru bilhassa Tophane rıh. 'l'cmız bır aı.eye illt!nsubwn. Lısenin e.ı.::ıın _ı, .. .A.) --:- (Royter): Şım~l ki Jsveç muhabirlerine nazaran, l{ııı ta" 

Sabah erkenden ava çıkmış olan ha- turu görülecek bir manzara arzediyordu. onuncu sınıfına kadar okudum. Bir ka - ve doğu şımal cephelerınde muzaffer Fın duya insan zayia'tma bakılmaksızın 
lıkçılar, ğlarının tamamen dolduğunu Ellerindeki scpetleri, kovaları balıkla za neticesi hastalanarak mckt be d - kıtaatı tarafından takib edilmekte olan arruzun tekrar edilmesi için emir \'e-

göı·i·nce vaziycti :ınlamı~lar, diğer bütün doldurmuş olan fakir halk evlerine se- vaın edemedim. Terziliğ~ meral~ sard~ R~ kuvvetleri ricatlerine devam etmrk- rilrr.istir. .. 
nrk,..daşlarına haber göndererek kendi!e- vinçle dönmekte idiler. Bu arada askeri dikim evinde ça!ıştım. tcdırlcr. 36 Sovyet tayyar esi diisürüJdıı 3t 
rini balığa davet etmiş1erdir. Öğleye ka. B al d . . d.. . . Norveç hududundan gelen haberlere H 1 ; k' 23 H . So .. gu"n ı Balıkçıların iddialarına göre dün Bo- u sı.r ar a yı.rnu ort, yırmı beş yaşla- .. . . e s.n ı - ava-s. n uç ş• 
dar bütün balıkçıların faaliyetine ra~m.:!n • d b' kad 1 . w .gore, Pestamo korıdorundakı Sovyet or- f d F' ı · d' 1 ı 36 So t t~\')' ~aza giren balıklardan ancak dörtt b' i rm a ır ın a sevışerek, ev.enmege l . ,A . .. ın a ın an ıva ı ar vye • 
balık akını kcsilmemi5, binlerce kilo ha- 6 e ı.r ı t bb" · A'l .. . dusu da Fın andıyalılar tarafından pus- · .l" .. .. 1 d' tutulabilmiştir. Daha birk::ıl' gün ba,ık eşe us ettıro. ı em mwnanaat cttı. Bu kü' .. , .. .. . . : rec:t lıusunnuş er ır. }-'1' lık tutan balıkçılar Dahkhaneyc saatler- y Y•....., nun hayırsız bir evlenme olacağını ileri • rtu muştur. Ruslar ta

1
nb edılmekt~dır. İı;\·eç Norvec muha·hirleri Sovyet 6 

ce b:ılık taşımışlard!r. bollugunun devam edecegı kuvvetle tah- . d-ı A'l . d' 1 d' B"t·· . Hoycn Jaervi cephesinde vollar Ruc:- t t' . 1.l h . tl' 50rett . . . sur u er. ı errıı ın erne ım. u un rı - . . · y - na ının .sıma ue e f.!mmıvc ı . • 
Ba'ık akını dün o kadar fazh olmuş.. mm edılmektedir. ealara, yalvarmalara rağmen, verdiğim lar tarafından terk·"'dılmış ve soguktan ric'at f'ttikleı;ini teyid eylemektedır 

tur ki. Sirkeci rıhtımından Fındık'ıya ka- Balık boBuğu dolayısite balık fıatlnrı sözü tutarak bu kadınla evlendim. Ka _ donmuş ta~kl.,:la doludur. ler. . 
dar salıili doldur:ın kadın, erkek, çoluk, da dün bir hayli düşmüştür. dm da ~'alıc:ıyordu. lş. inden r>ıkardtm Doğ Salla bö gesınde Sovyet kıtaatının 7.a- F ' IA d' • d d ekleriıtı 

ll ~ ıı • • t "tlı' t' B' F' t bı·-· .. Jn an IY3ra yar ım ~ ec 
rudan doğruya yuvasının karlını yap - vıa ı mu 1~ ır~ M ır ın c ıgıne ttore hildir'!n d~vletler 

11
r 

tım. Pek az bir zaman mes'ud olduk. Ye- ~uslar 30,000 olu ve yaralı bırakmışlar- Cenevre 23 (A.A.) - Simdive k~d • 
di ay geçmeden kavga1ar başladı. Niha - ır. sekiz muhtelif memlelret Finlfind:v~. 
yet.. ayrıldık. Holnnda J!Öniitli\leri ya müzah€rPt meselesi hakkındaki • 

T Amstf."rdam, 23 (AA.) - Prens Ber. ıtl 

iz ~ ir, istanb u itharn ediyor! 
( Baştarafı 1 inci bayfada ) 

vesaire gibi bütün ithalat eşyasının ve 
hatta bu meyanda dahild2 yeti~en fa~ul
ya, pirinç, nohud ilh .. gibı birçok yiye. 
cek ıruıddclcrinin fiatıanna • 'c 30 dan Sö 
yüz.c kadar nıühim bir zam yapıldıği gö • 

Bu arada eski Un kapanı köprüsu" nu" n ... ahs. i .siz v. e yaşlı olan bu kadın için d k saV\'Ut J:mnı Milletler Cemiyeti .ııil ~ . b t il k n da nard. ün ıtaatı tefti<; etmistir. Diğer ı;; 
vaziyeline temas edilmı'şt·ı.r. Bu ko"pru" u un a emı ırıruş, tara arın n red - A mi kaUbine bildirmi~tir. Arjantll'". Aııı 

d d
. cihett('n Holanda 1ÖnülliPerlnd!'n mürek \(w 

defaatla satıc:a çıkarılrlı"iı halde tal'bl e ılmiştim. Bütün varlığımla kendisi - km•ator. Ha-iti, Peru Cennb Aft1 ~ g ı er b wl t ü . ""'t . b' kPb ilk kafih•nin Finlfır.diya •a hareket ct ı. ikB· 
köprün~n imparatorluk zanıanında gu"""' ne ·-a·g .an.m.ış ım. .zer. ıne ~.ı rem. ış, ır Birli~i, Bol;vva, Vene7uella, Me .... c: e"' 'ı" ""' d d - ik ş tiği haber v~rilmektedır. ~· 1 ,. ı• 
rük resmi verilmeden getirilmiş oldu- e ıgını ~ e~mem.ı:şt.ım. . ~mdı, b~na ı~vPÇ l."ilnii1Jii1~n Bu memleketlerin hensi f!c::aJl'lb 
ğundan, bugün satın aıdıkiarı takdirde ı karşı yapt~gı ıtaa:sızlıkler.~, otcde ~cn~e . tesrbhiisünü tasvib etmişlerdir. . . ot 
bu gu"mrüguy- de Ödf'>m k b . t' d~ benden musaadcsız ve munasebetsıı bır Stokholm, 2.3 (A.A.) - Ikinci bir fs- D . k d - -ıı- k )edıhf 

- e mec urıye ın e . . . . veç gönüllü kafilesi buradan Finlandiya. ımımar :ı a ,:ron ' u av j:w 
İstanbul umum Türlt.iv. cnin dörtte ü- kalacaklarını öğrenince demirin iç plya- vazı~e.tte gezıp tozmasını :ne ıle ızah c - Kopenhag 23 {A.A.) - Biiyu"k bir ~ 

ı d k
. d . . dersınız? Yuvamız yıkılmasm diye mü - ya hareket etmiştir. . . . .., 11ptı-

sa ar n ı emır fıatından fazlaya gele- dd'd d f 
1 1 

d 'h ' 1\fı.mnc.rheim'in orduva mesaJ' t nımarka tıcaret evı memurlarına ..ıjl 

rülmektedir. 

çünden ·fazla ithaliı.tını yapa:ı bir liman 
oldi.Jğuna göre, ithalat eşyasının stok mer

Y• • h b t . 
1 

k" .. 
1 

ı tea ı e a ar, ya var ım, nası at ct - · bl' F' ,. d' d kR''dr<' cegmı csa e mış er ve opru satı arnı-, t ' F k 
1 

k d k d Helsinki 23 {A.A.) _ Finlandiya or. te ıgatta ın an ı ·a or uc;una .. det· 
yarak çürümeğe terkcdilrr.i~tir. ım: a at gazcbt.e ere a ar .a s~ en, an- duları bac:kumandanı Mannerheim ordu- rnek istiyenlere orada kaldıkları :ırııı.d (C 

B"f' d" d d . . k ı· . nesile beraber ır kavga netıcesındc, bağ ~ ' , ~inı 
Bu itibarla her yerde satış'arın seyri u un unya a emırın ıyme ının k N . 1 • ş· d' b' - .. . va hitaben gönderdiği Noel mesajında çe maaşlarını tam oıarak verecc6 ,,~· 

ı . b' k . li tt v t d 'k . k. 1 optu. etıce ma um.. ım 1 ır tutun v ka 1 k d" d'.kl . kd' d de 
stanbul fiatlarını takib ve bu suretle Is- ır aç rnıs ar ıgı ve c arı. ını an an . ezcümle ..öyle demektedir· sa t 0 ara on u crı ta ır e ııııtl 

kezidir. 

k 
.. 

1 
t'ğ. bi d k • f deposunda çalışmak mecburlyetınde.. :i- • • 1 • • • • 1 nacaı; 

t anbul Türkiyede itha at eş)•asının fiat- ço guç eş ı ı r sır:ı a anun ı orma- - .. ı.-ı· 1 .ı.. k Bu imtihan m sonuna kadar gitmive - ?ı vet erının nazarı ıtıbare a ı rt 1 .. .. d d . d k d f b .k mui""u at a •uayatını azanıyor. ~ b' d' . . larını tanzim ve idare ,etmektedir. 1 e er yuzun en enız e, ara a, a rı a 1 cek o'ursak içimizden hiç birinin ne o- ıl ırmıştır. 
meydanlarmda yığınlar tec:kil eden hur- şte başımdan geçen macera .. Bu va - ~ • ' .. · · F' 1 ,.· b' ·..ıd' ası İstanbuldan ...... [btıTada .Muscvi bir . . . . ,,.'$ • ziyette kadınlar tamamen haklı oldukla- cagı, ne yurdu, ne hurrıyetı, ne de yuva- ın e. ın ır ın ı .. "ı) • 

t
acirin ismı' zikrediliyor] isminde bir ta- da demırler ışının de hauı sırası gelmış- · · M .. sı kalacaktır Helsinki 23 (A.A.) - Sovyet htl .,., • rını nasıl ıddıa ederler? aalesef uzerle- · ıD'P 

cirin İ:zımir piyasasından tahminen yirmi tır. rine toz kondurmıyan kadınlar, araların- Sovyetlerin zayiatı meti tarafından neşredilen ve Rus bil 

bı·n ıı.r· alık kadar kaba maniratura eşyası Söyle.nild .. iğin .. e gör~. bun. la. rın .Karab:i-. Am~terdam, 23 (A.A.) - Rayter aJ·an- tının yalnız 1812 kişiye bali'{ oldu~urı .. ıJfı'!i11 
1 

k - da böyıeleri de olduğunu unut.mamalıdır- lı" 
ve gene İstanbuldan ...... [burada da cc sev ı muşkül oldugu gıbı harıce s~vkı dar.:. sı bildiriyor: diren tebliğ Finlandiya askeri mc rtlıŞ. 
mc~J ur bir kuma§ ticaYcthanesintn ismi halinde gümrük müşkülleri de- ortaı:lnn N A 

1 
(A k ) Moskovaya kadar g('ıen şayialara gö- de inanılmaz birşey olarak karşııaı: ıvıı· 

kalkacaktır. • r amer n ara hf R • 1 ız J.
0 

söylenmektedir] ticareUıanesinin 10 bin cBoşanroaların başlıca 'llÜSebbibi ka _ re, Kızılordu, Finlandiyada 25,000 nefer tır. Bu ma eller us arır. ya n .. ııt! • 
liralıl;: kadar kazmir ve elbiselık erkek Vuli Ticaret Vekili ile görüştü dındır. Bunu bayatta ccreyan eden bir 1 zayiat vermiştir. Ayni şayjalara nazaran jervi'de bir tek muharPbc-de 2 gıın 'b ct• 
kumaşı satın aldık'arı vakidir.. Vali Lutfi Kırdar da dün Ticaret Ve. çok hadisnt ve vakayi ilc isbat etmek yaralıların, hastaların ve kaçanların •- fında 2,000 kişi kaybettiklerini tasrı 

Rapor şu şekilde nihayet bulmaktadır: kilini ziyaret etmiş, ihtikann ö:r.lcnmesi mümkündür. Kadın, yaradılışı dalayısile yısı da 35.000 dir. mektedirler. 
İhtıkarla tam bir ~ekılde mücade'e e- hakkında görüşülmüş ve müteakıben Va- 1 erkekdcwn dun olmas~na }~Jtmen, cemiyet: Sovyetlerin ricati T -.--k---.----- za 'ı~ 

li Ticaret Odasına giderek Od::ı reisieri te ~r~ege ~~· k~ndı vus at ve kudreti Roma 23 (A.A.) - Stefani: İtalyan emvız o- ısyontı a f11i$-
dilcbilmcsi için Odamtz şu çareleri dü- .. . ·ı harıcındekı ışlerı yapma~a u~raşan ve '. . . .. · 'I •iz 1<

0 
•s şünmektedir: ve mudiranı ı e bu mevzu etrafında te- b nlar yapmak için evini vuvasını ih- gnzetelerının suretı mahsusada gondcr. Ankara, 23 {Hususı) - em) . ı.~il 

mas·ar.da. b. ulunmuştur .. v.ilayct. mnka-j ~'ll eden bir mahluktur .. ' - miş oldukları muhabirler, da.r.m .. ad_ağmık yonu azalığına Ticaret Vekaletı csl<~ 1/1' 
A - Ticaret Vekiliınİzin de zaman za- t A uıca~ . kl .b. h cl mına ıhtikarı kaldırmak ıçın yenı kanun- Bence kadınlara cemıyette Prkek'e b'r vaziyette ricat eden RuJ yur:.ıyuş kol- teşarı ve halen stanbulda v 

mnn ı~ade .buj:urd~ . arı gı ı cr şey en lnrla geniş salahiyetler verilmekte oldu- müsavi haklar verildikten sonra, evvelce l larınd~ ve bunları takib eden kayaklı hid Sayın intihab edilmiştir. 
evvel ıthalat ışl~n~ı tanzı..'ll eylcmı>k, ğundan bu iş üzerinde çalışılırken ticari evine ba~Iı olan kadın, bundan .:c:onra ta- seri Finlanda müfrezelerinden bahset-
noksan maddelerı pıyru.ada tamamlamak.' h nı k b' t h r d b 1 mamen lakavd kalmıştır. Bu yuzdcn, ye A kd • J ı . A • • me a ı e sı 1 ır emas a ın e u unan tişcn kız]arı;nızın eks<>risinin e'inden bir mektedirlcr. en lZ e 

B - htıka~, ~undan yır.mı sene ,evvel Ticaret Odası te~kilatından da istifade e- yumurta pişirm~k bile ~clmediğinden Bothnic körfezi n~ giden yol, şimdi pek 
çıkan ve bugunku ckoMmik şart anna dilecektir. mes'ud bir yuva kurabilmek için tam ağır znviata uğrayan Sovyet kıt'alarına Fırfına 
hiç te tevafuk eylemiyen bir iaşe karar- Dün Doyçe Bank, Doyçc Oryant Bank, manasile bir .ev ~adını . bulabilmek ;hP_ - knpanmıştır. · de ı:i~ ,· 
namesi ile önlcmeğe ça'ışmak beyhude- Il.olanda Bankası mürl~rJeri ve Sokoni men heı:nen ~n:ıkan.~~z .bır ?ale gelmıştır. Haber veri'diğine göre yalnız Taipc1 İzmir 23 

(A.A.) - Akdenı~rtl sil • 

d
. V k ku d ' kt.. .. b' k ·ı 1 Bu cemıvet ıçın mühım bır noksıın ve h b h detli bir poyraz fırtınası bÜ treı'• 
ır. a um mpanyası ırc oru, ırço • ı ·ı t hı'k d' ş t . t b" 1 dev"'m mm takasında Ruslar mu are e sa asm- ve • . • . .. • . e ı ·e ır .• aye vazıyc oy e " e- mektedir Fırtına vapurların J)e 

Muharib ve bitaraf memleketlerde bu ha atçı ve ıhracatçı tuccarlar ve mali, •k- der de, kadın istikbalini evde ~e~il. dı _ da 5000 ölü bırakmışlardır. · ' 1 ştur· ı.B' 
1 d" · • h r·ı b f w lerin teehhürüne sebeb o rnıı ~·· •· 

mevzu hakkında alınmış yeni yeni tcd-ı tısa ı, tıcarı me a ı e mensu maru ze_ şarıda arar"a bu tehlike yalnız kPndini, Sovyet tebligi buldtlı::>"' 
birler var. Bunları gözönünde tut::ırak vat Vekili ziyaret ederek görüşmüşlP.r- yu\'asını değil, cemiyeti de tehdid ede - 1\ıfoskova 2 3 (A.A.) _D. N. B. njan- n izde bazı kaz::: ların vuku 
memleketimizin bünyesine göre yeni ka- dir. Bu arada peynir ve yağurt tacirleri cekt!r... sı bildiriyor: her veriliyor. ~ 
r arlar ittihaz eylemek zaruridir.:. de teneke darlığı hakkmda bazı malümnt C~vab'ar . Le'1ingrad askeri romtakası erka - Sinop 23 (;~~den~~ geced~rıııt 

T
. t V • ·ı · · d"nk" t tk'kl · vermişlerdir. y ( B d nıharbivesi tebliğ ediyor: vtır ıcarc c.il ının u u c ı erı 8 Bürhan ener an ırma, devam eden fırtına durmuş 

Deri, ayakkabı ve dokumacıların A vuk at) 22 Kmunuevve1de iş'ara değer bir- t• 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğ'u dün seferlerine başlamışlard.ır. , .. cilte"' 

öğleden evYe! Mıntaka Ticaret Müdür!~- toplantısı - Mütaleanız şayanı dikkattiı'. Ancak ~<'" 0lmam·~tır. Sinop - Boyabat ~oseSl Dıran .. ;t'lıf11~1
7

1, ğünde demir ithalatçılarilc görüşr1:.iştür. . Dün. İ~ !icaret_ Müdürü Servet Berki. fikirterin iki tez etrafında çarpıştığını gö- . ll"lrckfit iJkhahnra tchir <'crtmis? lerinden kapanmıştır, yolutı ;ıJ<ııf 
Toplantıda piyasanın muhtaç olduğu nın r~ıs~ığındc Tıcarf·t Odası salonund~ rüyorsunuz. İkisi ortası bir nazariyen in Vmdrn 23 (A.A.) - IJ:ıv&.~ ajansı için kar kürüme amelesi yola 

demirin ithali için lazım gelen esaslar d.a muhım toplantılar yapılmıştır. "?en: münakaşasını daha sonraya hırakıyoruz. bik,iri""or: l 
tesbit edilmiş. ilk parti olarak Amerika-ı cılcr, aya~.kabı ve dok~ıma koopert~ı:erı S . S . (Ankara) Sl'llfı'h.~"etbr ka. ·naklardan ·Amstcr- mış ı:-. ..--J 
dan 3000 ton mamul dPmir, 600 tc:ı civa- ve Kadıkoy dokumacı.ar konpcratıfı a. - Size de yukanki cevabı veriyoruz. daına !!elen \'e oradan Dailv Express'e s· ~set aA 'emi ue 
ta ve sornun demiri İtah·ad:ın 4000 ıon zaları ayrı ayrı yapılan toplantı'arda dı>- Nu-Sa-Co bHd;rile"l'l bir habere göre. Ruslar, Fin- ~Ye,~ 1 cııdıı)&' 
demir getirti'mesi k'ararl;şmıştır. 1 ri, kundura ve dokuma işlerini ahikadar lar. di\' •~aki harPkatı ilkbabara kadar {B~ tarafı 3 ünı:.~ ~::: l':a. 

1 eden işleri görüşmü~lerdir. Toplantıda Tllrk parasmın !cıymefni koruma tehire kcırar vermişlerdir. bi di ~er devletlerin de bı 
1 
ekıeri t-;~·· 

1thn1 edilecek demirlerin kontrvalörü bu san'at erb.,bına da lfmm gelen kohıy. c Bac:tnrafı 1 inci sayfnda) Finlandiyadaki harekat sahasında 
1 

bahsinde esaslı bir yard.un ı~t ıaı<ırd1 ~~ 
muk bili akı:editif açılacak ve bu kurul· ı lıkların vapılması kart.rlasmıstır. k · "t h , 1 K 1 .. , · Buna mukabıl bo ~ .,, .; • • tedi\·e anlac:nıası bulurumyan memle- bulunan as -erı mu e assıs ar ızı or - ru emıyor. • "'dıı;ı•· ·ı•r" 
makta olan demirciler H.mitc-d şirketi em- · 'i""' t k b ı d w · H k · · kansız sa.; h' - k ke'l~rde ctçılmıc: olanlara tanllük eden dunun halen işgal e me te u un ugu tıyoruz. er esın ım . k·n da Jfl, 
rine tahsis edilecektir. K i~ı :l ve mu a vva ~ .. . . .. . h 1 1.. . • b. 1- ernetıc ım a rdl(l !: malla"!'!n ithalini müteakıb döviz mü - ınevzılerc Ç€kılecegını ve ava ar tu -~ cızevı ır mu .av . . b s ıt.I<ı ıııt· 

Bundan başka dahilde mevcud ve güm- h l 1 • h ' k d · b' ·ı · ha ·ek k b küçük mı lletın ° · ,,gr .ı u r a arın1n 1 rDCl yasaK saacelcri avansın acıldığı tarihteki u - zel:ncive n :ır yenı ır ı erı 1 ~;.;:- so ·c:n u 'htiy::ıcı .,fW 
rük resmi veri1mc·den ithal ediJip z:ı- J bb.. t · w· · söyle mi~ ok daha başl·a seylcrc ı gtl• nıanla hurda haline gelmiş makine ve de- Ankara, 23 (Hususi) - Kağıd ve mu- sule göre ver.ilip a~~ns k~~adı ~e j\- ~iı:~. tP.~~ us e mıyeccgını - ~nu scvdiklc;ini" !'övliycn}er, seV 
nıir tesisatın ihracı mukabi'inde demir kavvn hurda arının ihraemın men'i hak- hal ıır::rsındakı kam ıyo no. tasın an ı - eı ır. . • 1 • b t ctmelidirlcr. If 

k d k
. k H t' v k'l t l'h"Z olunacak mukaı·rcrat mezkür a Rus ordu.;u kumall(L'lnt azJcdHnııs der.1al ır. :ı. G ~~., 

ithali için de temasıara geçiimi~tir. Me.m- ın a ı ararname - eye ı c ı eec us- ı ... - • . b' C (J) 0 ,-
lekette bu c:pkilde bü,ük miktarda de- dik edildi ve bugünden itibaren meriyet var.sların ta:tlllık· €ttiği malların bedc- Londra 23 (A.A.)- Ilavas otJansı ıl Jll[i.11ı. vcatjı,.,. 

ı . t ·ı d'l dirivor: 
- -:- ""'nlunduğu anlaşılmaktadır. mevkiine girdi. me • cşmı e ı mcz.• .~ 
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ş y 
Çeviren : Nimet Mustafa 

..... Düro şefi Mösyö Lofabl ka'rısı öldü- yö Lafa•bl onu evine aldığından sonra, • 
gu :amandanberi oğlu Alber Barsaci'le rahat yaşanacak, alık diye çağırılma • 
aynı evde oturuyordu. dığı, dayak y<>mediği bir evin de dün-
. Evin bütün işlerine bakan hizmet • va yüzünde bulunabileceQiııi öğren -

S PO 
Dün yapılan rnekteb 

maçlari 

cSon Posta. nm tarih! tefrikası: 92 

Yazan: Rcşnd Ekrem 

1 Çıleriydi. Baba <>ğul evlerine öğle, ak - mişti. 

şaın, yemek yemek için ve geceleri de Oreli bildiği kadaT yemek pişiriyor, - Kürd Mehmed... ı diklerini söylemişlerdi. Yalnız içierin • 
Yatmak için gelirlerdi. Hizmetçileri ev elinin erdiği kadar evi temiz tutmaya - Burda... den bir tanesi, bindiği gırgırda Delı Hü\. 
de en rn·hat yaşayan olduğu gibi, baba cal:cııvordu. - Ayıcı Mclımed... seyinin kılıcından boynunu ve gövdesini 
~~: da bayatlarından hiç mü~teki de - Mö~vö Lafabl, bir ara, Oreliye, .. d: .• 

1 
zor kurtannış bir sipahi idi. Hünkar ka-

gıldıler. likanlt bir og·ıu bulunduğundan; gunun --: ~Y!cı ~.ehmed... . yığının içinde, şilte ve yastıklar atılard: 
0 Bır ısım ıkı defa tekrarlandı mı, ltatı - bir tümsck yapılmış oldu~unu h" kA 

• ?ların bu rahat hayatını bozan bir birinde eve gelecek olursa, derhal ka - bin etrafındaki kalabalık :Şöyle bir dal- ~ bunlar altında gizlenmi; 
1
• b.yn ~~ 

hadı.se oldu. oıvı <ı'Cması, iyi karşılaması icab etti • galanıyordu· sö ı . ı· Z b b ı h Q a ı eceg 
H · _ B A · d- .. Y cmış ı. .or a aşı ar, akikati ane 

•. ı7.metçileri, kövüne gitmek istedi - aindPn bahc:etmişti. re yıcı u~~ş... sabaha karşı, Biiyükçekmeceden dönen 
f!lni çünkü daha çocukken seviştiği B:r gi1n Mösyö Lafabi öğle yemeğ! • - Bre arayın yığıti... . . atlılardan öğrenmişlerdi; ilk alınan ha .. 
ko.mşusu ile cvleneceğini haber ver • n" ev~ ff<>lmic;ti. Tam yemeg· e başlı ya- - Bre şu ta:a.fa çıra getırın .. · Bre bu 1 bere uygun olarak hakikatcn Çekmecede 

" _ tarafa ~ıra getırın. · · Bre şu tarafa ba - bulunan padişah, deniz yolu ile, bir gece nu~ti. ra~t zaman Oreli: kalım ... ~re bu tarafa b~alım... evvel sarayına gelmiş idi. Yolunu çevi .. 
Mösyö Lafabl hemen itira'Z etmh::, se _ Möcıyö, dedi, ben sizin oğlunuzu Dünkü maçtan heyecanlı bir safha -:re ı.ş~ ~~~ı, budur... ren yüzlerce kayık arasından kaçıp ınm. 

n~ı.erdenberi evlerinin her işini rrören, rrördilm. _ _ _ - re 0 egı ır. . tulmağa muvaffak olan kayıkta ise Musı.t 
P.ışır.dikleri yemei1i se\'e seve yedikle - 11ifo··svo·· La fa bl hemen ayag· a kalktı: Mekteb maçl[mnın dorduncu haftası o - - Bu Ayıcı Mclımeddır .. çenesi. uç - Melek Çelebi vardı. 

h 1\ yunları dün Taksim ve Şeref sahalarında ya muş... B" D 
1
. H" . . k 11 lZmetçinin gitmemesi için avh~ını _Ne vakiL ı:!Ördün<> pılmıştır. _Ölmüştür!. .ır e ı ıı.:eyının V ılıcı ve ('kları sa • 

art!ıracai!ını vad(>tmişti. Oğlu Alber de _ Bu sa•b::ıh, burada! Sah.lların çamurlu olması. oyunlardan - Yok, ölrneıniştir... yesı~de koca bır kayıgın vilzlerce ka 
l>abasma itiraz etmiş: _ Burada ha! beklenen zevkı vermemiştir. - Bre can çekişir bu yi~!t ... Çekilin ~~ bınlerce kılıç ve ok ar3sın~~ .sı.vrılı_'P 

. -. Mademlti evlenmek için köyüne .,.ır0-.,.,.0 .. Lafabi fazla bir s, ey amleme- Büyük müşkillAt Içinde yapılan maçlar ta başından, Azrail ile yalnız kalsın... ha ~~~a.~ı·d .. Zor~a~aşıları, ıçın ıçın bır 
lvı , kımlarm fazla kuvvet sartetmelerini mucib - Bre can kuşu kalabalıkta uçmaz. .. Y 1 uşun urmuştu. Sabahleyin saraysı gtdıvor, mani olmamalıyız demişti. di. Demek o~lu eve gelrnisti. Artık dar o·nıu'> ve oyunlar şu suretle nihayet bul _ Bre savulun başından... ~rüyüş .old.':lğu. zaman da karşılarımı 

. Bu konuşmanın sonunda' hizmetçi ı:rınhk bitmiş addedileıbilirdi. Yemek mu§tur. _Bre savulun ... Ayıemın bana borcu böyle Delı Hu~},nl~: çı~acak olurc:a. ~r-
~trneki{' 1srar etmis, baba o$11 biri git Vf''Ylel~ten vaz{feçti. Bürova gitrnekten 1 vardır, senedi vardır, kadife yele~ini ve ı 1ka~a~lardının bhır P1anı1ge ugr!lması, 1--E'n~ı • rnerne . . . k lA .. . b'l Taksim Lisesi ı - Şişli Terakki ı hançerini elbette alırım ı erının e ma vo ma an muhtemel ıd.L 
Ya sı ıçın ~e ya pm: -~zm~sa on~ vazrrerti. Evinde~ _çık~- Bir .oton:ıo 1 _e J İki tnkun arasındaki müca~ele sonunda. - Bre şnlvnrı da yenl~lir bırakmaym ... ~atta biı: ~ısmı . . ? günü de tchdid i, e ge
la ~rna~ın d?gru olacaf!ım, otek: de bı- bindi. Borsava ınttı. Oglunu ıstedı. Og. Uk devre sıfır sıfıra bitmiştir. Ikinci devre- _ Şalvarını Serçe alsın, yalın don ile çıre:ek sıl.ah1ı ~ucumdan çC'kinmevi bile 
~ıs g.tmC'sıne vardım etmek ı ca b et- lu ka"rsısında idi. Bitbirlerinin boyun -1 de iki tarar da birer sayı yapmışlar n maç gezer çocuk... ı teklı~ etmışlerd~: ;a~at. daha fazla bek • 

tiğ'ni iddia etmic;ler. Ve nihay<'t hiz • hr•na :ıt•lnılar. gene ı.ı berabere bitmiştir. _Bre }oi~itler elimizi ~nbuk tutalım ... ~ı:>me,.,ı:> tahammul erı kalmıyan, sarava ve 

ğtne•çi evleneceği için gitrnis, baba o - Mösvö Lafabl evine döndü. Oreliyi Galatasaray 1 _ Işık O - BrP yiğit bırak, .şu~a ben ynpışhm m~ylt:~ tJu~~d~· za~an .~aztandırmah\ iste-
uı o 1 d kl · · - 1 b b önce elbette soymak benım hakkımdır uvu ır e serıve saraya ~cum 

• a an a~;ama ı an ıçın ogu ' a a- ça iTTn•: G<>latasarayın tazyiklle başlıyan oyun dev ·B ytıwt kil b . 1 d··· ile girmek, icab ederse M ura dı tahtında IX 
Sıtıria k t . d tml - re h' çe •. o enım ça ıp e - . d' k . . k • . n ayn çı mış ı. _ Dinle Oreli; şimdi sana her ı:evı re sorıuna kadar böylece evam e ş ve virdiğiın adamdır, soymak benim hak _ ın ırme ıçın at'ı kararını verdi. 

liızmctc;;isini ve oalunu avni zam~m- c;övPvı:>v;m: Ben oP'1umla dargın dım. deı.;e sıfır sıf:ra bltmi~tir. . kımdır. elbette bırakmam... . D~li Hüseyinin adı. veniceril<'rin. sioa-
da kaybeden Möc;, ö Laıfabl pek vnlm7. Bu sa'hı'lh Alberin oP.lumun adı Alber-1 hinci devrede Galatasaray kat1 h!l.ldml - - Kav~a etmeyin şehbazl3rım .. kuşak hılenn ve baldırıcıplakların ağzında kol' 
kal • . . .. .. . · ' yetl elde etmiş olmakla beraber, fazla pas- . külah 1 C d ku ve havranlık ile dolac;ırk n b" ·· rnışh. Ogluna gıdıp ondan ozur dı- dir. Bur~~a tteJdiinni bana sövled;aine yü fi d tl 1 d senın, onun o sun... ame an se - _ . .. . _ _ e.. ır ~~ .. 
leve . - . . " h ~· !aşına z n en ne ce 8 amıyor u. nin. şalvar onun olsun ... Yatağ:ın onun, luk tereddud. bır J!Unluk gecıkme, ıhtı • 
di~· rnez~ ya .. o:.lu d~ babasının ver - cok ıyı ettin. Ben de onu aradım. Bu ı Iııık L\sesin\n sert oynıyan bir oyuncusu- çubuk ve hançf>r senin olsun... lfı~i kendili~nden dağıtıp bastırabilirrU. 

1 terb:veve gore kıme karşı olursa ak~am eve ,geliyor. Bize güzel bir ye - nu hak"'m dışarı çıkarmış ve takım 10 kişi Yaralı ve 8lfilerin sovulması, bu so - Nihayet, sipahi ve yPnicerileri'1 dE' uv -
~.lsun C:zlir dilernernek itiyadınoa ye - rnek hnzırlarsın aniadın mı? Ha şunu kalmıştı. kak muharf.b<-sinden daha uzun sürüyor- gunsuzlar. baldırıçıplaklar .. ile anlaşma,. 
1~işti. O da gelmiyecekti. da sor:ıyım, Alberin buraya gelmis ol-~ Oyunun sonlarına do~ru Galatasaray hU.. du; ve nihavet galiba çete, beş on eve a- sı, İs!a!lbulu bir kac saat içind~ kanv ve 

Mösy" L f •bl t b' ı k tad v • cum hattı birçok fırsat kaçırmış ve sollç Kü- teş verdikt{'n sonra. gene, tsbanlannı yağ ateş ıçı;ıde bırakır. korkunç bır yagma 
\Tp 

0 ~ a a~ ır av o an a dUF!unıt sakın sen uvdurmuş olpııya - çfik Bülend vasıtaslle yapılan bir golden layıp koşma~ başlıyordu: ve kıtalden sonra da. hepsi de bir t'lrafa 
i 1lll<>k vedı. Ve evme ancak uyumak sın, hrıllt;katen gördün mü? sonrn Işık Lisesi LO ma~lt\b olmuştur. H H 1 B ü . - dağılırdı. O zaman da, saraydaki adamla.. 
ç n gird· .. .. .. .. h b b h .. Ül . - ey. . . ey.... aş ryan, sme pur- ·ı S lt h d .. .. .. 1 

. ı. - Gordum mosyo. em u sa a llnydanıasa 3 - Yu ce kd O van. kılıç al kan ... Var mı bize yan ba _ rı ı e ... u ana mr camııne yurum<' .;:, zor 
b·l3ır .. av sonra Mö~vö Lafabi kPndine {l'Ördüm. Sizin odadaki kom<>dinin üs- Şere! stadında Ilk maçı Haydarpa~a ne kan! .. Bize de... babaşıları k~kı.':ak yakalatıp ~c be b o~ .. 
ır htzmetçi bulabilmisti. tüne onun resmini koymuşsunuz ya .. Yücr mkü Liselerı yapt1lar. Birinci devre- Küçücük alevlerle c;atırdıv~ ka!esle - ~u~\~f! ate.şın ıçıne attırmak ışden bile 
lier ırün hizmetçi idarehaneleri ara- iste 0 resmi ı!Ördüm. de gfizel bir oyun tutturan Haydarp!UJn sol rin, cıımbalann, ,genfs saçaklann altında, et ı... . 

sında m k"k d k d kt • b" 'd . . açıklan ve sol Içlerlnln aya~lle birer gol yap- dar bir İstanbul sokaıt'ı taslarındaki pıhtı- lk hucum hazırlıkları şafak ıle bf'ra • 
teh e ı. 0 

u u .a~ sonra: ır ı a. -Ne alık §eymı~sm. mış ve devrevl 2..0 galib bitirml tir. lasmıs kanlar ve ana do~ması soyulmuş ber b~lıvacaktı. Sarava en şiddetli hü .. 
tn ~nedı:o: ıd~re_hanev~ ıdar: eden. k-- Ne alık şey ... Bu söz Orelinin, rnös- tıdncı devrede ayni Mk:lmly~tı devam be.ş on cesedle korkunç bir h.al alıyordu. cum da Babıhümavundan vapılacaktı. 
ta E:'tın<> bır zıncıre baglı sekız on anah- vö Lafalbl'm evine ~linceve kadar her ettiren Haydarpn alılar bir penaıtı knçır _ Bir taraftan evlerini söndürmeğe koşan Bütün zorbabaşılar. tahtından indir .. 

t takılmıs bir kadın: zaman isittiği bir sözdü .. Gene avni söz, mışıar. fakat soliçin biraz sonra yaptı~ı gol- halk, (!iğ<'r taraftan da. ö!ülerin üstüne rnek istedikleri padişahın babas! tarafını.. 
t - B!r tane hizmetçi var amma• size burada· da onu işitmic:ti. Talihi bövle i- le maçı 3.0 kazanınağa muvaffak olmuş - birer ~arşaf atıp örtüvor. bu nfet ve deh- d~n yapt~rı!mış olan ,muazz~m camiiıı: 
avsıve edemem Çok alı.k bir . .. .. !ardır. et ortasında. ihtivarlar. bilhassa ihti - mıhrabı onunde. Kur anıkerımc e1 ba .. 

t-eve. . . . - .. .. şey .. r.e- dı onun. Bovnunu buktu. Arkadan ne c:: 2 . . 1 var kadmlnr. ruhlarına bir cfatihaı. oku- sarak: gavelerine uıaşmadan, padis:ıh -
dıs gıttıvc;e alıkhgı yuzunden kap1 gelecemni bekliyordu. Kapı dışarı mı Kab.-ıtn - Pcrtevnı~al ma~ da unutmuyordu. tan istPdikleri adamlan alı"J paral-ıma .. 

a!'ı c>dildi. edilerekti Ona da alışıktı va İkinci mnc Kabatao::la Pcrtevnlynl arasın_ y . i 1 h" b ba 1 eh dan sadaret mevkiine de Rec<>b pac:eyı 
Dive>rek, iş aravan hizmetçilerin ken "1\11"" •• I. f bl b' d t~t . T k da yapıldı İlk devrede karşılıklı birt'r sayı eknırtcetrklve skpfı ı lzo~ı... at·ı·ıs~ arbı, ~ .. - ~eci,rmcden dağılmıyacaklarına ~and i~ .. 

dil . . ıvJoc;vo .a n , ıra ı.m a ı. am ar a •akımlar devreyi 1_1 beraberllkle !lL re çı a ı an o ara, ·ı ı a m u uçun t'1 
w :rını evlerine alacak yeni efend"le- sısmda' idi. İki e1ile omuzlarından ya • r~~it 'İkinci devrede enerjik bir oyun tut- Mi gecı>si inzıbat:· ancak ~abaha karşı ı Pzr. b<~b ı 'd 1 . t d'kl . 
·ını belr} d "ki · d bo b -k er. k t'i olarak temıne muvaffak olmuşlar or aşı ar. 1 am arım ıs e ı t>n a. 
ln{l~ ot .. e ı erı sıra .. a· v.nu.nu u - kala dı. Sarsacaktı, sarstıktan sonra du- turan Kaba tas, frtktkten btr gol yapmış ve d~ Atikalıde. bir sokaktan arka arkav~ damlardan ismi en basta !!Plnn sadrazam 

uran bir kız gostermıc;tı. vara çın>acakb Fakat ha•yu sarsma - maçt:m 2-1 gallbiyctıe çıkmı.şlardır. b t · k d Yn b" d Hafız Ahmed :paşanın kE'ndi saravındıı - Y · "d f 1 d -·ı · ' bl 1 ybol 1 ıt('('cn pc; Cl' enın çı ar ıh, ır van~n a, , 
&efa ası vırmı en az a egı • fakat dı. duvara carpmadı. Kendine doP,ru 1\fckfe rr n-.ısı vo e maç an elliden fazıa ev vP iki sarav ilP birkaç bulunduğunu biliyorlardı. 
v·· .~et va~ım bPUi etmivecek kadar çekti. Ve alnından öotü. L'.sele:- arn..~.ındn yapılan Toleybol mfisa - dükkan vandıkt:ın sonra, eene sabaha (Arkası var) 
Uztındı:- değişiklik yapmış Yeri yok O ı· h t d b lk' ilk d f .. .. bakP.1nrına dun Beyoğlu Halkevinde devam karsı ııııC'ak söndür.i1ı:>bi1mic;ti ............................................................. . 

hır~u vok . , .. r('.! .aya ın a• e ı e a opu - edllr.li'ltir. ô gece bilhassa Sultanah~ed cami - Iş arıyanlar 1 
~·· · luv<ırou. Erk"k Munlllm mektebl. gelmlyen Hayri- . d k' · b b 1 .J ,.,.;; .. ı~·ı·· nc;vö LafAbl· ......................................... -.................. h-t llb 1 1 tt Di~~> sın e ·ı 1.or n ::ı.sı ar arasın;.ıa, """ru H1 u 
- f . . .. M 1 dü bi d ye takımına u men c:a ge m ş r. ber ve münakasalı bir konusm'l mevzuıı da İlk mektebl bltlrmlş, on dokuz yı.şmdald 

b'r . ~tE>, dı:>mıstı. ben de avnen bovle nga 8 'Şen r 8 amın maclarc!a ~:ı.rüşşafakn lstlkll'lll, Bo~azlçl Tt. vüzlerce kavık tarafından önlendiin hal- ikızımlıı. beraber doktor yanında hemşire.. 
ı hlmıelçi a'rıv<>rdum Onu evime a- yfizü yandı careU. San at mektebi Vetayı mdlftb et - d t dil · h" k~ k ~ h'kA liğe resmi veya hususi bir mfiessesede oda ac ~ r • e zap e E"mıyf>n un tır ~ayı"'ı ı a - • .. 

arıırn. Kasımpaşada Tersane caddesinde 40 nu- mlşlerdt_:. . . . yesi 0ımuştu. Evvela, vak'aya iştirak e- cılı~a. çocuk bakırnma veya orta hizmetin! 
\> A.lık hi2'metdnin adı Oreli idi. Ha • maralı evde oturan KAmli, dün yaktı~ı man Kulelı, Denız L1~esı basketbol maçi denlerden belki bir elli nltmıs kişi din _ tallbiz. Ayn ayrı d., çalışablllriz. Arzu eden.. 
:ıı,nda b Ik· b' d f b'l . . .. d galın üstüne düşerek yüzünün muhtelif yer Kuleli ile Deniz llsesi arasında yapılan bas lenrnişti. Zorbabaşılar Sultan Murtid ler!n aşnğldaki adrese miiracaatlannı dile .. 

lnarnıs E' 
1 ır V e a ı e ıvı s~z uy. leri yanmo.k suretlle a~ırca yaralnnml.§tır. kethol müsabaka:;ını Kl11ell takımı kazanmı.ş hakkında kat'i malumat almak istiyor - riz. 

ö,,..,1 ' h(>r c;alıstıın evde alık dıve ('a- KL\mll, tedavi edilmek üzere Beyo~lu has_ YP A.o;~erl Llseler basketbol şampiyonu oL lardı. Fakat. bu elli altmış kişj de, ka • Unkapanı. Daydarda, Bostan sokafmcı. 
'"rlıı;:. ve rok da davak vemısti. Mös- tanesine kaldırılmıştır. muştur. V1kta hünkara benzer kimseyi göreine - numara lO 
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( e~n eket llaberleri) Kaşda ormancılığın ve 
hayvancılığın inkişafı Ça kırının imar plaııında 

hatalar meydan çıkıyor 
Belediye ve vilayet p!anın bozuk~uğu neticesine 
vardı. Ve kaletten gelen mühendis te . kikiere başladı 

Haydarpaşadan 
Gebzeye uzabiCJcak 

banliyö trenleri 
İzmitten ya:r.ılıyor: Ilaydarpaşa • 

dan Gebzeye kadar temılit edilen 
B:ınliyö trenlerinden, Gebze ve mü • 
caviri halkı istifade edememektedir. 

Çünkü bu trenler Haydarpaşadan 

Pendiğe kadar işlemekte, Gebze, :ın. 

cak Anadoluya ~iden Te dönen tren -
lerden istifade etmektedir. Gebze 
halkı bu vaziyetten çok mü tekidir. 

Devlet Demiryollan idaresinden hiç 
de~ il e öğle vaki~ eri olsun Gebzcye 
biı servlsln u7.atı1ması istenmektedir. 
Üğıe vakti Gebzeye gelecek ve kalka. 
c;ı.k Raııli~·ö treni Gebze için ha~"1lti 

bir ehcınnıiyetl haizdir. 

1 An kara me b' us· arı Kız 1 c aha ma m 
parti kongresinda 

IKaş köylüsünün kalkınmıya şiddetle ihtiyacı vardır, 
ıbu suretle birçok mahsul de kemale ermiş olacaktn 

Kızıkahamam (Hususif- Kızılca- Kat hükumet konağı 
harnam parti kongresinde hazır bulun- 1 Kaş, (Hususi) - Cenubi Anadoluda hayvan scvkiyatı, bir veteriner old~11 

_ J _ mak iiı?zcre Arikara meb'u.slarından yurdun en dağlık bölgelerinden birini takdirde daha ziyade artacaktır. 
bavan Belkis ile vilayet p::rtisi heyeti teşkil eden kazamız, ziraat bakunından Hayvancılıkla çok meşgul knzarnıza, 

Çankırıdan bir görünii§ id;re n:rasından Ali Rauf Baykan ve A- üstünde ehemmiyet;e durulacak bir mem- bu sahada faaliyeti az olan yerlerde~l 
Çankın (iHususi) - Çankırının birkaç ı En doğrusu iyi bir mühendis tarafından rif Çubukçu kazamıza gelmişler ve kon- lekettir. veterinerlerden birisinin naklen tayint. 

) ıl önce ilk iş olarak bir imar pUmını yap- gezilerek, tetkık edilerek şehrin harita - ~en ni ictimaında hazır bulunc:.•"ak hal-l Sert bir arazi üzerinde, ye~il ve fakat Kaş köylüsü için geniş bir nefes aırnak 
tırmış olan belediye, bir iki yıldır şehir - sına ve yapılan birçok inşaatın aldığı va- l kın ihlivaclanna aid dile>kleri üzeri n- sert kayalı dağlardan ibaret, girift bir demek olacaktır. 
deki imar hareketlerini bu pli'ın üzerine aiyetlere göre yeniden bir i.ın.:ır planı çiz- .

1 

deki "Ö~üsmelerde icab eden mühim manzara arzeden Kaş, üstünde oturanla- Her yerde fenni vasıtalarla nakJiyııt 
tatbıka b<l§lamış bulunmaktadır. melidir. noktalnrı tesbit etmislerdir. Bu dilek- rı refah ve saadet içinde yaşatmak im- yapıldığı bu devirde, dağlık ve ormanlık 

Şehirde hayli imar işi vardır. Yıktırı- Aksi takdirde şehir imar edilirkı'n, bo- ler vakacak ihtivacın~ temini, sıcak su· kan,arına malik bulunmaktadır. olan Kaşın yol olmıyan aksamında nalt-
lan, yaptırılan bi~çok binaların ~ek;}Jeri, zulmaktan kurtulamıyaooktır. Ayni za- 1 bctnyoJarının ıslahı ve çirkin bir şekilde Asırlar ve ac;ırlardır, olduğu gibi bırn liyat develer vasıtasile yapılmaktadır. 
aç~lac~_k y~Uar şuphesiz bu eldeki ımar manda imar planını tatbik edebilmek ka~aba'lın içinden geçerek şehrin güzel kılmış ormanları ve h~ila iptidailiktcn Kazanın mühim ekonomik unsurlarıo• 
plan.ı uzerınden yapılmağa baş'armış. bu için belediyeye bir mühendis rerttır. manzfırasını bozan derenin iistü örtü- kurtulamıyan zirai istihsalatı. bugün, dan bir diğeri hububat ve m~>yvalardır- ~ 
tatbık esnasınd:;ı bazı müşkülfitlar görül- lerr>k mecrasının veni tanzim edilı:!n fakrü zarurct içinde bulunan Kaş köy'ü- Bu sahada. memleketin ihtiyacı bnl bO 
müş. fakat; şehir imar planı l:öyledir. lzmı'lte b"ır davado:ıı. n, feragat 1A · ..ı . . d d -· t" .1 . .. ·n..ıp sün'ü refah seviyesine çıkarılabilecektir. karşılandığı gibi, üstelik te hariç piyn-.. .. • . • • c: 11 p an ·ıRıres•n e el!ış ırı mesı uzerı "- ' . 
Muşkulatlar yenılccektır. BeJkı bu şe - 'd' "'" b' 1 b d"l kl . 1 Bundan başka burada memlP-ketın e- sa1ara sevkiyat yapılmaktadır. . . .. d''d' 1 ı. J1·ıe> us arımız u ı e enn na?ar · - 1 rııı kildC' daha ıyı ve daha guzel olacaktır, e L 1 d ',·k .. 1 ... -. .d d k k "m konomik bakımdan inkişafmı mÜ}nkün Akdeniz iklimine has olan meyva 8 

1 
d . ı· •r. a e a ınnı~a{J nı va e ere a !;n gib 
enmış ı. fzmi• Aslive ceza mahkemesi, Koc:ı- geç vakit Ankaraya avdet etmişlerdir. kılacak bir sürü membalar mevcuddur. en güzellerine, portakal ve limon 'd 

G"Ç"'n zama r d ·ı ,. · Ak h 1 · · h ks · kıymetlı' agyaçların yetişmesine müsaı ' "' n zar ın a 1 Pr ıven ımar elide ~lfıka U) andıran bir matbuat da- denize as o an ıyı avası, P erı ~n-

hareketi ve p'imın şehrin baı:;ka J<ısımla- vas:r.l rü'yet eylemekteydi. Çor'u HaH<eVi faalive~i yerlerde bo! sularile Kaş, topra~ının ve malik olan Kaşta portakal, Iımo~, et· 
rına da tatbika başlandığından buralarda İzmitte Marmara gazetesinde Dr. Çorlu (Hususi) - Bir ~ubec;i mils- hassası itibarile ayrı bir husu:,iyet taşı- lite ve satı~ bakımından rekor tesıs 
da ayni müsküıtıt görülmüştür. Hasa:-ı Ömer İ?..mH gazeteci~erinden tesna, havli zamandır hiç bir kım·ldan- maktadır. miştir. 

Çay kenarından geç_en Kastomonu şo-,Cevdct Yakub aleyhine bir ya'l.ı ya7- m~ ve har<>ket eseri gösteremi.ven Hfl1k Kaşın servet kaynaklarını, 4 parçaya * vv~'l 
· · b' t I d d" o·v t r K~~ hükumet konağı, 35 sene e 

sesı"_ın ır ara ı ere ır. rgPr ara .. ı mı~tı. Bu yazı, davaya sebeb teşkil et- evi me~aı kollarında seeimler Y. anı~ m:- ayırabiliriz: ....., ve 
k t b h d d B dd kavmakam Şükrü Asa'inin gayretile , 

.. erpıç en a re uvarı ır. u ca enın mü', m~hkemece tayin edilen ehU vu- "<~ haşlrımıs komite idare heyetJcrinc . 1 - Hayvancılık. 2 - Hububat. S - · olıı 
· d' · ı t'l · · b • · · • . Arab tarzı üzerine şekillendirilmıŞ 
şım ı gcnıs e ı mcsı ıca e mıı:;, Jmar ku( vazıda hakaret kac;ti görmüş, müd- daha zivade muktedir l!enclerin geti- Meyvacılık, 4- Ormanlar. C' 
pwnı ele alınmış ve fakat vC\lun çayın - 1 rak inşa edilmiş ve Umumi Harb serı 

deitımumi muavinlerinden Bedri Türk rilmesi ı:röz önünde tutulmu~tur. Köylünün ekonomik kalkınınası bakı- ve 
içinden gitmt>kte olduğu görülmüctür. lerile kurtuluş mücadelesi yıll nnın 

1 ceza ~c!'lrıununun 480 inci madde~ınin Subl'lC'r;n muvaffakiveti için hi~ bir ınından ormancılık ön safı .:ıJmaktadır. 35 yıllık mazı'nı·n tesı·rı'le harab bı'r ha e 
P'fına göre vapılacak iş. ('avı doldu -

rup vol yapmak, çay için yeniden bir son fıltrası mucibince suclu dektorun fedakarlıktan kaçınınıyacak olan Halk Bugün. daha ziyade köylüyü istismar gelmişti. b'-
yatak açmak. Ra'buki kE>rpiçli öuvarların cezal:ındırılmasını istemişti. ev; idare heveti millt gün ve bavram eden sermayeQarların elinde denmesi 926 zelzclesPe büsbütün sarsılan bu ~r 
yıkılması ve volun 0 istikamettf"n gide _ Araya girenler Cevdet Yakubtan bu şı>nliklerirıclP m;lli mars ve havalarımı- lazım gelen ormanlarımız, köylüye fay- na, ilk defa ve zelzeleyi müteakıb taJ1l1 

rilmesi hiç b;r mahzuru olmıyan 'Pir va- davasından feragat etmesini rica ct.- 7.1 rrmvaffaki~'e:l~ c?ldığı ~örülen ?.a~- da1 ı de~ildir. dtirilmişti. Asıl 936 yılında yapılan :: 
zfyet göstC'rmr>ktedir. mic;ler; Dr. Ha'San Ömer de, imzasını do kolunu bıl!!ıh bır unsur ve muzık İkinci derecede ehemmiyeti haiz olan mir, yeni eklenen odalarla hükumet le. 

imar plfını bu gibi hatalarl<ı doludur. taşıyan bir tar1Jye mektubu vererek fılr>tlerilc takvi~·e ederek kadrosunu ziraat meselesi, köylünün en belli başlı 1 nağımız, ihtiyacı karşılayacak hale gett 
Hatta tepe üzerinden geniş ca icleler git- müteessir olduğunu söylemesi üzerine, geni~l:tı:'rek daha faydalı ve mu~ta. -:geçim yı:"~şga1e~i olmuştur. Ya.ln~~ ~llı~ rilmiştir. r. 'ilC 
mektedir ve C'n işlck caddeler ô-B metre me~ele kapanmıştır. z;ım b•r ı::eklE' sokmıya karar vemııştır. yiyccegını temıne çalışan Kaş koylulerı, Bugün, birçok kazalarımııda b:.t~ 
dar,ığında bırakılmıştır. c hala asırlık iptidai a'etlerle eski gördük- bir ihtiyaç halinde yoklu~u bissed~,~~ 

Çorlunun uyan1k bir köyü : Velimeşe leri gibi gc1ip geçmekte ve y:ıınız mnh- hükumet konakları arasında. bu ihtı)~-
He>te gô'bek diye mukavves caddeler i ıl•· 

dud emeller için uğraşmaktadır. Daha zi- cımızın daha evvel düşünülerek tetıl 1 tl 
yapılmış, bunlıırın birkaçı tAtbik edilmiş yade inkişaf etmek imkanları aranmıyor de em"eği geçen eski kaymakarnlard~e 
ve bir baştarı bir başa dümdüz olar:ık ve kültürden mahrum olan köylüler, in- Şükrü Asaliyi minnet ve şükran btsıerl 
caddPterin (C) şekli çizmekte olduğu gö-
rülmüştü. kişaf imkanlarını sezemiyorlar. anmaktayız. . ·if'· 

Hayvancılık bakımından Kaş, yurdun Gönderdiğim resim, konağın tarrııı 
Çankın imar planında burıdan b:ıska 

ehemmiyetli bir nokta daha vardır. Plan 
eski harabe Çankın üzerinde yem şehri 
kurmaktndır. Halbuki eski C->nk:rı kale 
eteğinde ve yokuştadır. Ön kısrrı~nda 
FesliğC'n düz bir ara7idir. fmar planı bu
rayı harice b•rakmıştır. Şimrli ise şehir 
bu kımıa doiTru ilerlemektedir. 

en berekf"tli köşelerinden biridir. Hayvan den sonraki halini göstermektedir. o.fı 
istihsalatımız, her sene. kaharık bir ye- Bugün. konağa giden yolun iki ta~~ 
kunla dahi1e ve harice sekvedilmekte ve ağaçlar dikilrnek suretile ve bir de ? ~e 
bilhassa bu sevkivatı faydalı olmaktadır. yupılarak dana ziyade yeşillendiriltılış 

Yunanistana ve 12 adalara yapılan güzc1lestirilmiştir. 

l(ızı'clhamamda bir çocuk 
donarak ö dU 



Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa . 

niçin fırçalama k lazım? 
ÇünkU bir defa dişler hariçten alınan mikroplara kar11 

mUdafaasızdır, saniyen ağızdaki " Salya ~ denilen 
mJyide milyonlarca mikrop doludur. 

Salynda bulunan lüab dişierin en 

birınri düşmanıdır; dişiere yapışar<ı4k 
Yosun pey da eder. Mineleri aşındırır, 
~•ava~ yavaş dişleri ve kökleri çürü -

tü ı • diş etlerinde iltiha bl<ı"r pey da 

olur. Dişiere yapışan yemek artıkları 
VE> erncbi maddeler de temizlenme7.se 

~iı~r m ikrob yuvası haline gellr. E
ger dişler muntaza man ve günde en 

:z 3 kere cRadyolin» le fırçalanmatl:
gı takdirde çok çabuk mahvolmağa 
lnahkümdur. 

ile sahah, öğle ve ak~am her yemekten aonra 
günde 3 defa dişierinizi fırçalayınız. 

SON POSTA 

Bir doklorun gUniUk 
notlar1ndan 

Su çiçeği 
Şurada barada ıet tilt su çlçe~l vak

aları görlilmektedlr. BvvelA ,unu aöyll_ 
yellm ki .su çlçell dennen ba.stalı~ın a.sıl 
ç!çe~ bastal~ı Jle blç alAt831 yoktur. Ya 
ni aşılı olan ve a,oısı tutm\1.1 bulunan ÇO

cuklara da sirayet edeblUr. Su çlçdi ba
z'ln az blr ateş lle bazan da oldukça şid
detli ve günlerce devam eden bir ateşle 
ba~lar. Evvel!\ kınnızı taneler şekllnde 
görülür. Pek az sonra koyu renk bir ka
buk tutar. O kabuk da dü~er ve hastalık 
lylleşlr. Su çlçe~l bUdl~imiz çiçek gibi 1z 
b&rakmaz. Vücudün muht.ellf mahalle -
r!nde dajpnık blr halde görülür hattft 
saçların arasında bile olur. Su çiçe~l çok 
sarıd ir, sirayet do~rudan do~ruyadır. 
B.lvasıta sirayet pek kat1 de~Udlr. Su çL 
çe~· mühllk bir hastalık de~Udir. Nadl _ 
ren endişe veren ihtilfıtlar yaparsa da 
asla tehlikeli olmaz. Tedavisi de yok _ 
t.ır Kendi kendine Iyileşir. Kabuklar 
dilşt!ikten sonra bütün deriyi dezenfek_ 
te etmell, yanı bol kolonya lle frikslyon 
yr.pmalı, eşyaları da dezenfekte ettlrme_ 
lldlr. Müddetl va.-ıatı olarak on beş gün_ 
dür. Hastalık e.'lna.-ıında tuzlu, etıı şey_ 

ler \'ennek muvntık de!;Udlr. Süt, yo~urt, 
çorb'l ve püre g bl şeyler vermelidir. Goz 
leri, a~ızı burnu temiz tutmak lfımndır 
kı oralarda lhtilfıtıar yapma.'lın. 

Cevab ı.s~ıy.,~ oınıyuı:ula!'ıtr.ı.1 poata 
pul.ı YOllAmala:,.~ı rica edtr1m. Altsl tat
dtrde ~ttklert mu:<ı.belMıı kalabUir. 

\. 1 

Yeni adiiye Ben (Graf Spes) nin kumandanı -················;·~···~···~··~·· ... ·-··--··· 
T olsaydım nasıl hareket ederdim 

ayinleri (Baştarafı 1 nci sayafnda> K O ERÇiVALA 
lı.nkara <H usl> _ Adllye hukuk ı~eı·l tmı kurtannıya çalışmak. l 

~llıtnn rnüdürl~~üne terfian istanbul ticaret Bu iki fikir arasmd..: keskin hatlmla . T · A L V A N A 
,. ahhker.ıesı reisi Hakkı Tur, İstanbul Llcaret çizilnıis bir hudud vardır. Düşman ile Ta:nnmen tedlye edilmlo sermayesi: "'ak ~ • 
Ilir e~~l rel.cıllğine İstanbul bfı.klml Mu- kar~:laşıncaya kadar b irinci fjkir, çar-
l'tc hkYUrek, temyiz mahkemesi beşinci de- pışmadan sonra da ikinci fikir müessir 
lh~e taportörlüğüne terfian temyiz mabke- .. .. 

i 00.000.000 lta.yan L reti 
-~ raı>ortörlüğünden Nuri özok, Ballke _ ()}ur. Yoksa daha duşmanı goımeden, 
~~ c•'!a hfıklmll~lne Edremit ceza hflklml düşman kuvvetlidir, düşman üstündür, Merkezi: MİLıiNO 
ıı~~n Sezer, Çankırı sulh h~k\mliğlne Ye- diye kı:ırarlar verip mürettebatın baya- Bütiin İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 
~; ceza hflklmi Niyazi Akay, Çankın tını dii"-Ünmek muktedir komutanlnra ve New-York'ta şubeleri vardır. 
~n b na Çankırı sulh hfıklml Remz1 Ayte- yakı.şacak bir fikir değildir. O ha!de 
ha\. ~ müdd~lumumi muavinliğine Anka~a kon"ntan ne vapacaktı? Jfarh·tekl ba nkıılarımız: 
IJtı mı Recai ozmen Çankırı hukuk hfı .lm- · 
~ne Çankırı aznsı 'Neslmi Baysoy, Ankara Dah:ı Jimanda iken telsiz vasıtasıle BA~CA COMMER.CİALE l'I'ALIANA 
'"~~nı. tnuavlnllğlnc Ankara eski hakim mu- veya Ilmanda bulunan bitaraf gemiler lP.anccl Paris, Marsellle, Toulouse, Nice, 
~h ı hukuk doktoru Hikmet Bclchez, Yeni- vasıtasile açık denizlerde ~Hepler bu- M ntoı:. Monaco, Montecnrlo, Cannes. Juan
lııııı1~ ceza h!i.ldmllğlne Küre müdde _ Iundm·mak ve bu surE'tle va'Zif(>den Jcs - Pıns, Vlllefranche _ sur - Mer, Casab _ 

•rnısı Hamıt Ak tunca tnyln edUmişlerdir. _ 1 lanc:ı. <Maroc>. 
~llka İ l l sonra murettebatm kurtarılma çare.e- BANCA OOJM.MERCİALE İTALİANA E RO 

ltı1.1a ra haklmll~lne zmir müddc umum . 1.. k ı -
llrıe llnı Nadir Emer, Alanya ceza h!lkimll- rınc L·a~vurma ... 1\fENA: Bucnrest, Arad, Bralla, Brasoy, Cluj 
~ lı.lıınya sulh bakimi sıtıu Tuncalar, * Co t.:ınta, Cal~z. Slblu •. Tim\c~oara: 
~t?ayo azalığına istanbul sulh Mklml Oc- Bc~iin kahraman Alman arnİral is- BANCA COMMERCIALE ITALIANA E 
boı Serınet, Şile müddelumumıııeıne Hayra_ mine i 7afe edilen Graf Spee kruvazörü BULGARA. Sofıa . Burgas, Plovdiv, Varna. 
lı:ı,~ tskı Mkiml Tev!lk Yüce, Toknt aulh ıbac~ış bulunmaktadır. Gemi komuta- BA!'1CA COMMERCİALE İTALİANA PER 
Ou ıtıı.~lne OSmaneli sulh hakimi Hakkı k .. • 1 h k'k" L'EGITTO. Alexandrie d'Egypte, Eltahlre. 
ı. tltan A ,. nın •n ararına muessır o an a ı ı a- Por• Said 
'llllı • fyon azalığına So~üt hukuk hu - 'll . k 'h k' bl d k - · lıııp tı.ıı 'Rıza öznur, Ankara azn muavlnU- mı et'l anca tan ~ıta ann -'1 0 u - BANCA COMMERCİALE IT.ALİANA E 
ııı •. 

1 
'Uıunköprü hakim muavin! sıtkl Tüze_ varağı7. Bununla beraber, okudukları- GRECA. Atina, Pire, Selanik. 

~~~~:Baş nıüddelumumlllğlne Ankara Müd- mız, duvduklanmız hakika·• ise deniz BANCA COMMERCİ.ALE İTALİANA 
llıJ.ııd uını muavini Rebln Şeref, Anknra tarihi Alman komutanını mazur gör - TRUS'!' COMPANY. Plhiladelphia. 
llı&ad eluırıumı mu:ıvlnll~ne K(.ı.stnmor.u miyccPktir. RANCA COMMERCİALE İTALİANA 
hlk ınetuırıunıı muavini Tali Parla, Alanya TRUST COMPANY - New-Yort. 

lt ~ecıiuavlnU~inc Gülnar hrıklm muavini ·································~··· ········· .... !:.~:... . Müşterek Bankalar 
~l.la'91 In Atas, Küre müddelumumi ) Eanqııe Frnnçalse et İtalienne pour rame l'ekııoynıı ine Çankın sorgu hA.klmi İsmet 

'tia,.,h t:ıyın edildiler. 
'ıı "''11 :m .. d d tı:ıı t 

6 
u eiumumt muavlnllıtıne Bahçe 

fC7aneler rlQ"<' du sud, Parl3. 
Arjanunde: Bueno.! - Aire.s, Rosarto de 

Banta fe. 

Sayfa 1 ı 

•• •• 
EN BUYUK 
i KRAM iYE-.-..--~ 

ldiU r4 ~ Bileliniz 1 
-

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve büt : n a~ r l ırınızı derhal keser. 
lcabındft gnn'de 3 kaşe a.ınabilir. Her yerele pullu kutnl·m ısrarla isteyiniz. -
1 Dev la i uemiryolıar1 ve limanlari isietmesi um um id~resi ilAnlar ı l 
D. Demiryo!l ar1 Işletme Um um Müdurlüğünden: 

1 - Yükselt tahsUl 1knıal etmiş olanlardan 25 yaşını geçmemiş olmak ve işletme 
merkezlerimizden öğrenileook şerait ve ev~fı haiz ibulunmak şartıle hareket müfettişi 
yeti§mck üzere müsabaka lle muavin müfettiş aiınscaktır. 

2 -Müsabaka: Ankarada D. D. Umum Müdürlük Merkezinde 6/ 1/940 Comartesi gü~ 
nil yap:.lacaktır. 

3 - isteklllerin :ııhhl muayeneleri yaptınlmak üzere matlub vesalkle en nihayet 
4/1/940 tarihine tadar Haydarpaşa, Slr.kecl, Anknra, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Bn
lıkcslr, Kayseri Te Erzurum İşletme Müdürlüklerlmize ı.stlda lle müracaat etmelerı ııtın 
olunur. cı64B0» c10510D 

Kırklareli Belediyesinden : 
1 - Et nakUye.si için iblr buçuk ton IlA iti tor.luk kapalı bir kamyon alınacaktır. 
2 - Verrnlye tallb olanların teklifierinin 28/ 12/939 tarihine kadar Kırklareli belediye 

rlyasetlne göndennelerl. 
3 - % 7,5 teminat akçesUe Ihale günü olan 28/12!939 tarihinde Kırklareli belediye 

encümeninde bulanmaları no.n olunur. (10659) 

( Yeni n eşriyat ) 0eıııın~ klmı Nan ~reççi, Edremld müd -
llıı !{~ l :rnunvınıı~ınc Divrik sorgu hAki -
:~ı~.ılılı ırn Bayer, Adana müddelumumi mu-
lıh :nu~ Pınarbaşı hlıldm muavini Mcm _ 
tt~ tıı.u uı, Mersın hfıklm munvlnll~lne Muş l 
~ııı·~ln a\'lni İsmail Ayegen, Muş aza mua_ 

Bu gece nöbe~ olan eczan~er tun. 
lardır: 

istanbul cihetindekiler: 
Emlnönünde: (Necati Ahmed), Aksa

rayda: <Pertevl, Alemdarda: <Eşref 
Neş'et>. Şcbzndebaşında: (Asaf), B eya. 
zıddn : maydarl, Fatllıde: <Emllyadl), 
B:lkı:koyünde: ( İstanbul l. Eyiibde : 
(EyGbsultan). 

BRESİLYA'da: Sao_Paulo Te başlıca ~~ -
birlerinde şubeler. 

CHİLİ'de: santiago, Valparal.w. İstanbul §ehri istatistik yıllığı 
COLOMBİA'da: Bogo ta, BarranquUla, Me İstanbul beledlyeel Istatistik ve neşrlyat 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdneı· Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

~~to:ı 'Yayladnğı bt\ldm nıuavlnl Kemal 
~~~ to~ u, Bergama mu:n1n11~1ne Sanka -
be hllt!~uMkirnl Fethi Alpergür, Gürün ce. 
••• roll''h- ~ine Dinar ceza hrıklml Şükrü 

•• ''lln t 
~~~-ı~ •. ~~~l.~:~:~.~?.ı.~· .................... . 

Ankara borsasi 
lıcııı - ····-

~~apanış fiatları 23/12/ 939 

["----_ ~ER 

l Sterlln 
ıoo Dolar 
ıoo Fran 
100 Llret 
ıoo isvıç. Fr. 
100 Florln 
ıoo Rayişm. 
ıoo Belcn 
ıoo Drahml 
ıoo Leva 
100 Çek Kr. 
ıoo Peçeta 
100 Zlotı 
ıorı Pengö 
ıvı~ Ll'y 
100 Dinar 
ıoo Yen 
ıoo isveç Kr. 
ıoo Ruble 

Açıbş_Kapanı' 

5.24 
13().36 

2.9775 
6.74 

29.4375 
69.2520 

21.8325 
0.97 
1.6025 

13,61 

23.48'75 
0.97 
3175 

31.225 
31.0975 

~~3a Esham ve tahviliit 
% 5 1 kramiyell 

Deyoflu cihetindekiler: 
İstlklfü caddesinde: CKanzuk), Tepe_ 

b:ışmda.: <Klnyom, Taksirnde: (Taksim), 
Tarlabaşında : ( Nihad ) , Kurtuluşta : 
(Needet>. Beşlkt~ta: (Süleyman RecebJ. 

Uoğazıçı, Kadıköy Ye Adalardakiler : 

1 
.. Kndıköyünd.e. (Büyük, Yelde~lrmenl>, 
:Usküdardn: <Ittlhad), Sanyerde: (Asaf>, 
Adalarda: (Halk). 

""=~ee~~~~J 
SELANIK BANKASI 

Tesıs tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri : 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri : 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servi!i 

19.35 

-----------------------~ ~ ~~~~---------.--.-... -... -.. ;-.--~-~-

deı: •n. müdürlü~ü 1934-1935 senelerine aid cİstnn

URUGUAY'da: Montevldeo. 
B~NCA DELLA SYİZZERA iTAL'İANA: 
Lug:ıno. Bellimona, Chinsso, Locarno. 
Zurıclı, Mendı islo . 

B ANC:A UNGARO • ITALİANA S. A. 
Peşte v~ ba.şlıca ~hlrlerde fUbeler: 
lffiVATSKA BANK D. D. 
Zagreb. Susak. 
BANCA İTALİAN'O - LbiA 

L!ma <Perou> da başlıca tehirlerde tube
ler: 

BANCA iTALİANO • GUAYAQUİL. 

GuayaquU. 
İ!>tanbal mertı:ezı : 
Galaı.n, Vcıyvoda caddesi, 

. 
Karaköypala.s 

bul şehri istatistik yıllı~ını neşretmlştlr. 

455 sayfa istatistik malüroatı ve ayrıca 

bunlara ald 30 a yakın grafiği lhtlva eden 
bu eser birçok ahvalde şehir bakkındaki bU. 
giy! taınamlıyan bir eserdir. 

Yalnız bunun 3-4 sene evvelki nüfus, inşa_ 
at, sa~hk, zirai ve lktısadt durum ve hare_ 
keUerl ve beledi işlerdeki faaliyeti aksettir
mesi bu mevzular etralında etüd yapanları 
geçer. yıllar lçlndekl azim tebeddüller dola_ 
yıslle hataya sevketmek glbl bir mabzuru 
ihtiva etmektedir. 

Dörduncü cild olan bu eserin di~er yılla_ 
rına ald olanların daha çabuk ne,rlne imklin 
ha.ınl olduğu takdirde muhakkak kl çok fay_ 
dalı olan vasıfiarı daha ziyade nrtmıo ola. 
cak\ır. ......................... ·-······-····· .. ····-·-....... -

Telefon 44845. 
istanbul l:liiro511: ( ) 

Alalemclnn han. Telefon 22900 /3/ll/12/15 ---------------~ 
Btyolla bürosu: 

İstlklM caddesi No. 247. Telefon: 410f6. 
Kasalar tcan: İtalya ve Macaristan için 

\'e Tourlstique çekleri ve B. C. ı. TRA VEL
LER'S çekler1. 

Vatansever 'her TOrk gencinin 
okuması icab eden ki tap 

B üyük T ürkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

'l'optıuı Slltış yeri : Akba, Ankara 
Fiatı t60 kuruş. Sipariş bedell 

peşin göoderilmelldlr. 

Dehlr Tiyatrosu Tepebaşı dram 
Gündüz saat 15,30 da 
akşam 'öa.a.t 20,30 da 

Yelpaze 

kı.snımda 

tatlklAl cadd~l komedi kısmında 
Gündtlz saat 15,30 dn 

aqam saat 20,30 da 

li! izler 

Halk Opereti - Bu akşam saat Q da 

Git - Kal 
Matlne 16 da 

İsmaU Dümbüllü temsiller.l Kasımpaşa 
Oeylkll a.lle tiyatrosunda 

Ktiae KAhya 

Türlriy• pbcderiı 

Galata - İst an bul - Iznıir 
Deposu: İst. Tütün GümrüAU 

* Her ti;rlü banka iıi * 

ilan T arifemiz 
Tek sütun snntımı . ........................ . 

sdıile 
sahife 
sahile 

Dördüncü salıife 

Iç sahileler 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

)) 

) ) 

)) ,, 
Muayyen bir müddet zarflnda faz

laca miktarda llnn yaptıracakl:ı.r 
ayrıca tenzul•ıı tari!emizdcn istifade 
edeceklerdir. Tam. yarım ve ~eyrek 
sayfa Uiinlar Için ayrı bir tarlfe derpl§ 
edflmlştlr. 

Son Posta'nın tlcarl 1Hl.nlarına alSf 
işler içln ~u adrese müracaat edll
melldir. 

iHincı.lıı. Kollf'lttif Şirketi 
Kahramannde Dan 

An kara cad desi 



.. 
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trfl 
Yeni bembeJlaZ ışıklı ve gaJief ldarel• 

JUNGSAAM -lC AlPTON 

aml)ullarının mUIIemmel tarzı Imalını 

telfeffül eder. 

fiDU-RL-R -Bi-RfiD~fl LEft lST AN BUL - ANKARA - i ZMiR 

ı-

:-· HaMatta en lüzumtu şeyıeri bildiren 
·~ . :-::·~-~~- . . . MUHTIRALı ~-. HARİTALI ' ' ·_·. ~ .... 

-·-:•.;EfAYAT '.iAKYiMi ÇlKTI --~~-~~ 
•: <~~.·· : ,.. ~ · .-•· . ·:- . • . ·v 

_ı •• su~·eşsiz ve emsalsiz . t~kvimde bü s~ ri e . 

r. . 6,.f!~e renkli h~~ita~ ;:::2·t)devıetin b~ nd rası~ .. ·~ 
~- ~20 __ sah.i!e en lüzumlu .Yazilar. ye · mükem~d bir muhtıra defteri .vardır. · - ~ 
. . Y aiilardan bazılan: T alviıqe ·-dair her türlü malumat. dünya tarihi. dinler 

tarihi, 'iht~ralar · tarihi, mkilap tarihi.. . . ' . . 'ı(• 
.. Dü~~( devletlerinin nüfus ve kutvetleri, dünyadaki müslümanlar . .' 

Pevi~~izin te3kilatı, vilayet ve· ka ıalarımız. tren istasyonlan, ıi~anlar ve 
isldel~t. 'k~nuıifarnruz. · · 

Türkiye, Şark ve Avrupa trenlenniri ·harelı.et zamanları ve bilet ücretleri. 
Hastalıklar ve kazalara .kartı c;areler, saglık bılgıleri. güzel ve sağlam 

• lmak ç~~eleri.. · , · 

• 6 tane renidi h~rita ve 72 devletin renkli bandıraları. • 

... Bü . sŞ!iz vr f'msalsız takvimiri t.a.k !it lerini . almamal ıçın. (HAYAT 
l'AKVIMİ) adına ,.e (MAARJF Kitaphanesi) im1a~ına dıkkat etmelidir . . 

Fiyatı .. ht'r ye~de 25, mükemmel ciltlisi 35 kuruştur. "'-- · 

~ 

Istanbul Bele:liyesinden: • 

2411!:.'939 Pazar günü sabahından lt.lbaren blrlncl nevi ekmek fiatı on ve fırancala on 
dör!. buçuk kuruştur. (10687) 

DEUTSCBE LUFTHANSA 
Kış uçuş tarifesi: 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşteye Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Sela:Jik: ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada maliimat almak, biletler ve kayit muamelesi için aşağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Galata Rthtım No 45 Telero,: 41178 • Telgr r " HANSAFLUG, 

Devlef Limanları İşletme Um um Müdürlüğünden: 

En güzel hediye 
Venl • 

&VGRSHARP 
Kaleminden memnun 

kalacağı tabiidlr. 

çGnld ı Yeni WAHL 
EVF.RSHARP kAle
mının kabili ayar 
ucu, her tQriD ya· 
zıya tatbik edilir. 

En makbul ve en 
faydalı bediye 

b ir EVERSHARP 
KAtf.MIDtR. 

DORIC Ktaalk 
etilde ve muhtelif 
caz:ip renklerde dir. 

Her kaleme· ınahırus 

aaortt bir kureua 
kalemi vardır. 

El'ERSHARP 

Nadide P1rlanta 
TEK TAŞ 

17 1/2 KlRATLIK ku~ursuz çok te
miz bir tek taş Pırlanta ynznk 
ve 5 ın. KIRATLIK çok temiz bir 
ÇIFT KÜP~<; istanbul Sandal be
destenlnde teşhir edilmektedir. 28 
birincikanun ı 939 Perşembe gUnQ 
saat ikide mnzayede Ue satııacaktır. 

ı - Yenı yapılan Galata Yolcu Salonu Ihtiyacı Için ~artname ve resimlerine göre ..... ____________ 
1
, 

ya pt ırılacak mobllya ve IA.mblrller pazarlık .sureUle lstckU.sLne Ihale edilecek Ur. .... 
2 - Keşif bedeli c5407lıı Ura ve muvakkat teminatı t4ö56• liradır. -···········--····••••••• .. •••••••-·····--····-·-· .... 

8 - İstekillerin 3/ 1/ 940 tarihine rast!ıyan Çarşamba ıünü saat onda Galata Rıhtı. Son Posta Matbaası 
mınd:ıkl Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümenlne müra. 
caatıarı. 

• Bu husustakl proje ve şartnarnelerin otuz bet Ura mukabUlnde 25/ 12/938 Paıar. 
tesı sabahından itibaren levazım müdıirlüQündı-n alınabllecetı UA.n olunur. cl0663. 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ra.gıp Emeg 

t S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLER: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

------------------------------------~ 
Ali MUHiDDiN HACI BEKiR~ 
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