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C Ticaret Vekili Ankarada :J 
Devami• bir konirol 

her zaman piyasada 
kendisini . gösterecek 

Saliihiget kanunu yakında çıkıyor 
IC:aput bezi, kösele, mamul deri ve cuva.l gümrük 

' resimleri yakın zamanda tenzil edilecek 

Ticaret V ekili alınan 1 

tedbirleri anlatıyor 
lthalatımız, devlet mürakabesi albnda alakadarların 
liicude getireceği teşekküller vasıtasile yapılacak 

İthalatçılara 
kolaylıklar 

temin ediliyor 

Ithalatın ihtiyaç 
2Österdiği döviz hazır 

bul undurulacak 

··------·----·-· .... --
Sulh için 

yeni 
teşebbOsler 
Ruzvelt 3 dinin reisine 

mektublar gönderdi 

İ dare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Pinler Rus 
hadadana 
yaklaşt~ılar 

Mevdan muharebesinde 
• 

Finler galib geldiler 
Fin tebliğinde şimal cephesindeki Fin kıtaatınin 

Saliaya yaklaştikiari bildiriliyor 

Kantı muharebelerin cereyan etti{Ji Peuamo'dan bir görilnilş 

Londra 24 (Hususf} - Hels.inkiden sinde Salla'ya yaklaşmaktadırlar. Ayni 
son gelen haberlere göre ileri hareket • haberlere göre Finler Kareli mmtaka -
lerine devam eden Finliler Şi.mal cephe- (Devaıw 8 inci sayfada} 

Boşanmalar niçin çoğaliyor, 
~abahatli kadın mı, erkek mi_? __ )~ haftadanberi şehrimizde tetkikler 

9uotı k ta olan Ticaret Vekili N azmi Top 
fltteıtu dün ak:şamki ekspresle Ankaraya 

\t e.t etmiştir. 
~ ekij Haydarpaşa garında iktisadr ve 
ttrı~ ınehafile mensub blr çok :zevat ta-

'l'i n uğurlanmıştır. 
Londra 24 (H.:: - Noe! yortıı. Kadınlar daima erkeklerin 

ları miinasebatile Ruzvelt'.in üç büyük 
~aret Vekili hareketinden evvel, şeh 
lı,ltıc deki tetkiklerl ve aldığı neticeler 
lıatta tnbda gazetecilere aşa~ıdaki beya -

ulunrn~tur : 

dlnin r•~:v::31=d:.:::;rdlğl sornkledikleri a.kıbete giderler 
""'-.., (Devaım 8 inci sayfada) Ticaret VekUi t4cirlcre hitab ederken 

• 
ltalya ve eski 
ıntittefikleri 

~iııyor Gayda 1914 deki siyasi vaziyeti hatırlatıyor 
t halyanın itilaf devletleri yanında harbe girmesini 

intac eden müzakerelerden bahsediyor 
~ll 24 - Havas: makalede, B. Virginio Gayda ittifakı 

Bitler Hoeli 
garb cephesinde 

geeirdi 
' 

Daladye ve Alman 
Baş kumandanı 

birer nutuk sö,qlediler 

Ingiliz gemileri Noel 
şerefine ışıklarını yaktılar 

~fiJtı n~ra paktı ve İtalya ile eski müt- müsellesi ve 19 1-4 deki siyasi vaziyeti 
erı:a başlığı altında yazdığı bir (Devamı 2 inci sayfada ) Londra 24 (Hll31JSi) - Noel münase • 

betile bugün bütün cephelerde hemen JA'•llA ş ı • t tk • J -l •1 hiç bir faaliyet olmamıştır. Hatta, Şimal IVJ l l e ın e lK e rı denizindeki İngiliz gemileri m~tad hill -
fına bu geceye mahsus olmak uzere ıfl.k
larmı yakmışlardır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

To ton ya 
klübii.ndeki 
araştırma 

Paris ve Londra radyolarının şehri
mizdeki Totonya Alman klübünde, İs
tanbul zabıtasının arama yaptığına da· 
ir bir haber neşrettiklerini, dün yaz -
m ış tık. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Pek yak1nda --, 

Sisli Akşam 
~ 'rtut Şer· ' Çok beğe;;-ceğiniz 

Bir kadın okuyucumuz şu noktaya temas ediyor ve 
soruyor: "Acaba yuvanın yıkılınasında kaynanalar 
ve bazı muhitler tesir İcra etmiyorlar mı dersiniz ? , 

e S. M. (Çorum)ı rum. Yuvanm yıkılma.sındaki sebeble~ 
cAnketinizi. ilk neşrettl~nl:l günden bir kısım okuyucular kadınlarda, bir kı ... 

itibaren büyük bir ali.ka ile takib ediyo - (Devaıw 8 inci sayfada) 

Galatasaray Feneri dün 
3- 1 mağlô.b etti 

Sar1 - k1rm1Z1hlar tek golü kendi ayaklarlle 
kendi kalelerine att1lar 

'1' t ettik} ı~ .Halkevlerl da~şna komitesinin evvelld cfuı fiOil içtimaına da riya-
~d.a if' .. erını bildirml§tik. Yukarıdaki ,re.aimde Milll Şef komite haslle bir a - bir aşk romanı DiWoü mG:Çtan heyecanlı bir sajha 

orulınektedirler. ~ • ~·----------· <Düa 1-.ııan ...., bank..._... al4 yua •• ....ımıerl '2 nci sa)i&m .... bulaeabını.) 



.. 

2 Sayfa 

Hergün 
-·••t-

lizler devletler hukukunun müsaid ol -
duğu nisbette Finlandiyaya yardım et -
meEe başladılar. Silah, tan·are ve gaz 
maskeleri yollpdılar. Bu Sovyetleri gü • 
cendirdL Ve Sovyetlerin Finlandiyada 
maruz kaldıklan zorluk arttıkça, Jngil -
tereye kaq:ı iğbirar da arttı. Sonra Sav -
yetler Milletler Cemiyetinden uzaklaştı
rılınalarmm mes'uliyetini Ingilterenin ·ve 
Fransanın omuzlanna yüklctti1er. 

Bu suretle Finlandiya ı inde maddi 
zorluk ve manevi yalnızlık içinde .kalan 
Sovyetler demokrat devletlerden nynl • 

i ST ER 

SON POSTA 

_ Çocu1un gözü, annesinin gözü 

-Avrupada iken rı1ıştmı, dedi, o -
rada günde dört OC§ defa elbise de -
ğiştirilir. 

Misafir giilümsedi: 
- At:rupada alıştıQınırı zarınetmi -

yorurıı, dedi, siz ~·ok küçiikken de ge
ne ayni ~eyi yapardım::. 

i NA N, tS TER 

çok mühim askeri raporlar taşıyan bu 
güvercinler, gerek Fransızlar, gerek Al

manlar :tarafından büyük bir ihtimnınla 

yeti§tirilmektedir. 

Firıliind·yanrn m~şhur 

koşucasu ve Jwrb 

INANMAl 
T(lphane • yoku§Uildan aşağıya iniyoruz. Karşımıza 

büyük bir çeşme çıkıyor. Bu çe~rncnin önünde 

tenekell veya kırbalı ibir düzüne saka görüyoruz. 

mış olduğu gözümüze çarpıyor. Bu yaftada §U cüm
le vardır: 

- .Bu ç-eşmerzın suyu kirlid.ir. ıiçı1eınez.:. 
Haikı korumak için düşünülmü iyi bir tedbir, faka;; bu 

çeşmeden su dolduran sakalarm suyu götürdülderi yer.e. 
- eBu su kirlidir, iç.ilemez• dediklerinc: 

boş gelen dolu gidiyor. Çeşmeye yaklaşıyoruz, 

üzerine ınu.kavwdan büyük bir yaftanın )·apıştırıl-

1 ST ER i NA N, i ST ER tN AN MAl 

Birineikinun 25 

Sözün Kı s ası 

Yazı Çok Oldulu icin 

BugÜII K o11tımadı 

······························································ 
Heyetimiz dün 

Cenevr den döndU 

Fuhnaya tutulan 
Çanakk?le vanuru 

fzmir.e vardı 11 . ·de!~ 
!zmir 24 (A.A.) - Akdenızde ŞI (ll 

bit" fırtınaya tutulan Canakkale ''8pı;, . . ~ .. 
linıanınnza gelmiş v.e -dür. gelmcSI. 811 
lenen Er.,.urum v.apıırn geciloniştif· 
vaporun bugün gelec-eği an1aşııınışW"· 

Birineıkinun 
12 

GüNEŞ 

S. D. 
'7 2l 

:2 97 

E. 
V. 

.;ı BS 

g .. ı:ı 

' 



Birineikinun 

Ingilizler Şimal denizindel 
yeni mayn tarlaları 
vücude getirdiler 

Almanlar Fransanin 
Sart kitabtna 

cevab veriynrlar 
Berlin 24 (A.A.) - Fransa tarafın. 

dan neşredilen Sarı Kitaba cevab ve
ren resmi bir notada bu kitaıbın haki-

Almanya Graf SP.ee 
murettebatının sorbest 

b1rak1lmastn1 istedi 
Buenos - Aires 24 (A.A.) - Alman Se. 

fareti müsteşarı, başvekil Cantiloya Graf 
Spee'nin zabitan ve mürettebatınm ser -
best bırakllmasını taleb ve bil talebin e.s
babını izah eden bir nota tevdi etmiştir. 
B. Cantilo, notayı tetkik edecek ve ya • 
kında cevabını verecektir. 

e Harbin seyri, büyük 
harekeilerin ilkbalıara 
bırakılu'ıgınz gösteriyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ba§vekalet dairesinde ketum davranıl- p inlandiya harb;nin aşağı yuka -
Lo kate uymıyan, tezadlar ve noksanlar 

bi.. nrlra 24 - Dün akşam neşredilen rnalar yapmıştır. Alınan harb gemisi, dolu vesikalan ihtiva ettiği ve Lon -
f1!; resmi tebliğde, Şimal denizinde se- Goteborg'dan ingiltereye gitmekte o - dra ile Parisin Almanyayı harekete 
A.ı. eden gemileri daha iyi korumak ve lan bu vapuru beraberine alarak bir geçrneğe icbar ederek bu suretle ken-

rı askeri bir tenezzüh olamıya
makta olmasına rağmen hükumet maka- cağını son günlerin hadiseleri açıkça 

tila ~anı~.rın İngiliz sahilleri aç.ığına Alman Jimanına götürmüştür. dilerine bir harb çıkarmak fırsatını ver 
ınet.n .. dokmelerine mukalıele teşkıl et- Bir İngiliz vapunı hattı mesi maksadile Polonyada Almanyaya 

matı, Alman notasının şiddetli bır pro - göstermiştir. Bu ınıntakada Sovyet Rus
testoname olmadığını, yalnız Arjantinin ya başkumandanlığının şimdilik oyala _ 
kararnamesine muhalif bir noktai naza. ma harekatı ile iktifa edip esas ileri ha
n izah ve teşrih etmekte oldu~unu be - reketini ilkbahnra bırakınayı düş:inmek
yan eylemektedirler. Bu makam.at, hü - te olma.c;ı da ~österiyor ki önümüzdeki 
kllınetin Lahaye mukaveleleri alıkamma Nisan, Mayıs ve onları takib edecek o1an 
tevfikan ittihaz etmiş olduğu tedbiri diğer aylar, dünyanın akibetini tayin ba-

tert!' l.lz~:e, Amirallık dairesinin, ingil- Lonclriı 24 (A.A.) - 1500 tonluk karşı aşırı bir milliyetperverlik gös -
da \"e Iskoçya şark sahilleri açığın - Longship ismindeki İngiliz yapuru İn terilmesine müsamaha ettikleri kayde 
ka~!l~ayn tarları vücude getirrneğe gilterenin garb sahillerinde kayalık - dilmektedir. uhafaza edecegıv· mütalensındadır. kırnından çok ehe~miy~tli ~ir ~ol oyna. 

m yacaklardır. HadısE."lerın ınkısaf sekll 
Graf Spee'nin son şekli ve bunların seyri göstermiştir ki Alman-~ ~1 • Verdiği bildirilmektedir. Ba'ika - ]arn çarparak batrnıştır. Vapurun mü - Notada Mavi Kitab gibi San Kitabın 

1)1 1 ı un Yapılmaksızın üç ınıntakaya rett{'lıatı kurtarılmıştır. da harb rnes'uliyetini müttefiklere yük 
lar ''rı 1ökülccektir Ye ticaret vanur - İki isveç vapuru maync çarptı leten bir vesika teşkil ettiği ilave E>dil-
~ ~})u .~ı~takalara girdikleri takdir- Oslv ı 4 ( A.A.) _ Kömür yüklü 0 - mektedir. 

Montevideo 24 (A.A.) - Graf Spee va ile Sovyet Rusya nrasınd n h arbin i -
zırh!ısı enkazının altı gün süren yangın- daresi bakımından fikri mutab~kat ta -
dan sonra, ateş ve dumanı hala eksilme- mamdır. Simdiye kadar bu dPv,efler·n 

Qil". r turlu hasar ve tehlikeden ken- larak İnoiltereden İsveçe hareket ct - ------------
11 rn , ı T br·n ::o G b h . d . Itim es u olacaklardır. e ıg e. mi') olan Ca!"l HE>nkel ve Mais adında- ar cep esin e SIS 

vapageldik1eri ı;evlE>r. münhasıran ikinet miştir. Geminin, sadece şekilsiz silueti 
derece devletlPrle 'kendi aralarında mev. 

görülmektedir, cud olan ve Verı:;ay muahedec;il" tağvire 
uğrayan hududlan f"ski hallerim~ irca 

Almanyada Son tren etmektir. E~as planl<~rının tatbikatma 

rı""anın c· ı d · · d Britanya sa~·ı 1,.~. V ~ıma enızın e . . ki İsveç vapurlarının uğrarnı~ olduk -
"" ;h~ı-ı ~çıgına ve kara suları harıcı- ları ka7 a neticesinde mürettebatların- ha t Afa a" n·l oldu 

geçmek daha sonra ~eleceğe benzer. Sov 

k d ··t 1 yet Rusyanın Baltıktaki mesguliveti bu 
diikı··~"lrsız olarak, mıknatıslı maynler dan 38 kişi telef olmuştur. Mais müret- raKa m 

1\.J•ı ~ü hatırlatılmaktadır. (A.A.) teb3tından sa~ kalmış 7 ki~i dün gece 
Paris 24 - Ilavas ajansına göre vazi- azas1n a 0 en er planın esasa aid o1mavıp ona takoddüm 

yet: eden bazı safhalannın nevama tasfivP -
nıanlar bir Estonyn vapurunu bir Jimanda karaya çıkarılmışlardır. 

'l'aıı: mUsadere ettiler Bunlı:ır Mais'in mayne çarpmış oldu -
get!li :n 24 (A.A.) -Bir Alman harb ihı~u, imdadına kosmuş ve kazazedelen 
~i s~· Baltık denizinde Narssare adın almış olan Cari Henkcl'in de keza bir 

ır Estonya vapurunda araştır - mavne rarptıihnı sövlemektedirler. 

Dünkü gün ve gece fevkalfıde sükfı - Bern 24 (A.A.) - Genthin şimcndifer sinden Ibaret bulundtıl!unu kabul etmek, 
netle geçmi~tir. Yalnız Moselle'nin he - kazası hakkında Almanyada n~şredilen bu sebeble. muvafık bir mütıleadır. Yal
men şarkındaki Nomansland'da Alman resmi rakamlara göre, 132 ölü ve 109 ya- nız bu işin Finlandivı.wa airl kıslT'ında 
keşif kolları görülmüştür. ralı vardır. tezahür eden muvaffakiyetsizlik, müm -

Sulh için yen· teşebbüsler k k ı k Frankturter Zeitung gazetesinin yaz .- kündür ki alakadarlar tarafındar. plan -
Bütün şark mınta asını ap ıyan a - larında bazı tadiHit i,.nc;ını istilznm et -

lı · t b k h ı·· ı - k rı· harekı:>tı· dığına göre yapılan tetkikat neticesinde n sıs a a ası er ur u as c - sin . Fakat bu cephedı>. bu işlerin, nani -
ve hatta keşif kollarının faaliyetini im - anlaşılmıştır ki Berlin - Köln ekspresine havf' Finlandiya lehinde cerevan edebi -
kansız bırakmıştır. yandan çarpan sür'at katarı yolun kap:ı.. leceğini sannıak VE' rma ümid ba.ılam?k 

~kt f~starafı 1 inci sayfada) 
'Ublar burada ehemrniyetle karşı
t~~et:~t.ır. Gazeteler Ruzvelt'in bu ha· 

1 tak:Iirle kaydetmektedirler. 

v Ruzvelt'in murahhası 
a~in~ 

~~~ k on 24 - Rumrelt, Nevyork 
bır rn\0Posu Monsenyör Spellananna 
'~at;k; tub göndererek Miron Tavıoru 
~~ 'l"n hezdınde kendisinin şahsi mü 
lit-. ı tayin e:trniş olduğunu bildirmiş 
~ir 
l\t< J\nıerlium gazetesinin tefsirleri 

'lı~~\'ork 7 4 ( A.A.) - New - York 
l'ıııı l;ın .~~bE>r Yerdi[pne göre, Taylo 
''% ıf\~~'4 ' Vaşinrfton!da, Ruzveltin 
l a ~cl~nde veni bir teşebbüs yapaca 
~~lı ıl sayılmaktadır. 
~1~/azete. Vaşingtondaki diplomat
ba~hi lek co<Tunun. ilkbahara kadar 
l.l ~~ ·ru~durmak imkanı bulunmazsa, 
~~ t ~tınin bütün Avrupa kıt'asını 

'"1 : ~e(';;.i mütaleasında bulunduk 
,:"\vde·rvor. 

't 1\f·· ~ ıı..tır~ Uessir bir teşebbiis 
.. ~"1 1 kb nıemleketler, bir sulh kon
<q t a ·t 
\~ ., ~ı;\: etnıı:k hususunda samimi ar 
~~~~~~ k orıar"a, Taylor'un tayinini se

~~~ nıuarsılamaları iktiza edeceği de 
~~~"lki~llloktadır. 

t. ~ı m('~ ~· Ruzvelt He Taylor aras•n 
:ıı" aı bi'"r~· b ·k· b .. ··k \-11 =ıvr . ıın ve u ı ı uyu • şe-
t ~~~k ~~ı, ~uharibleri harbe nihayet 
~;aı?. ol krıne yaklaştıracak mahiye. 
t. ll herı~a~ bakımından, diğer şef -
~ ınu ) ~ın faaliyetinden çok daha 

essırd:r. » 

ve üçüncüsü de Papaya olmak üzere No- Bu sis tabakası içinde tayyareler yük- lı bulunduğu i~aretine dikkat etme~ - da do/!ru değildir. Bu kücilk ve kahr~ -
el arifesinde üç mektub göndermiştir. selernemiş ve hava faaliyeti hiç olma - tir. man devlete, vaziyctin ciddiyeti ile mü -

Reisicümhur münasi'b bir zamanda 1 mıştır. h . d tenasib bir yardım yapmak. bir zarun•t-
dünyaya devamlı bir sulhün temellerini Evvelki günkü hava harekatına dair Hitler Noeli garb c~p esın e tir. Ak!!l takdirde er ırec nefesi tükE'ne -

ha! ı. d • d' bilir ve harbde her zaman mucize göste. temin etmek üzere bu üç büyük dinin salfıhiyettar askeri Fransız me i m e geÇI7 1 ri'emez. 

bütün manevi kuvvetlerini birleştirme - beyan ediliyor ki, bütün Fransız tayya • ( BC!$tarajı ı ind sayjada) Rus askerinin emir ve kumandasında 
lerini rica eylemektedir. releri üslcrine dönmüşlerdir. ' Buna mukabil bazı devlet ricali nu _ mü!:ahede olunan ek.::ikliklı:>r. buna mu -

Fransada aidsler tuklar irad etm.işler.dir. Bu meyanda Da. kabil Finlandiya tarııfmda manzur o!nn 
Paris 24 (A.A.) - Havas: Rooseveltin M if y; k •1• F 1 intizamlı mesai ve Finlandivalının fıtrt a arı e 1 l ladye de Paris radyosunda ransız ara h 

dini rüesaya gönderdii!i mektublar ve kahramanlık ve kabi'iveti, takdir ve ay 
- bitaben bir nutuk &oy:enliştir. Daladye 

Papanın nezdine bir mümessil tayin et • A f retle göze çarpan Fin mukRvPmE>tini da-n tep e nutkunda bir ba~vekil sıfati!e değil, bir 
mcsi ve Papanın Nocl münasebetile söy- b ha bir müddet uzatabilir. Fakat her ge-

vatandaş sıfatile Fransızlara hita etti -
lcdiği nutuk Parisde büyük tcveccühle k N Id çcn ıtün. bu vaziyPtin aleyhine olmakta. 

Diya!"ıbakır 24 (A.A.) - Maarif Ve- ğini söyledikten sonra bu sene i oe e dır. Çünkü bir tarafın mevcudunu erit -
karşılanmıştır. kili refakatlerindeki zevat ve Vali, Ma· Avrupada binlerce ailenin yuvalarından m<>sine mukabil öbür taraf Himütenaht 

Bu müşabeheti Pspanın zorbalık siya- .. . . . k · b f ı t · · d b 1 d k k kl d · ı·r d d" Bes fı ka . . . .. . .. arif müdürü Maarif muşavırı ıle bcra- uza ıztıra ve se a c ıçın e u un u - avna ar an ıs ı a c e ıyor. r 
setını tenkıt eden sozlerınde \'e sulhun .. 8 d 1. "tt"l !arına i.c:aret etmiştir. Fransız ba§vekili yetmezse beş daha getirriyor ve böylece 

k k .. .. k .11 tl . t'kı·ı ber dun saat e ıseye gı ı er ve sı- "7 
1 

·rı 
anca uçu mı e ere ıs ı a ve yaşa - . 1 • f . tt"l Finlerin kahramanca müdafaasını tak _ teknik noksan. aded tefevvuku i e tela 

k h kk b. lh lm nıflara gırereık derserı te tış e ı er. 1 k · t · F kat e ko··ıu·· hec:ab-ma a ını veren ır su o ası yo - . 1 B dir ve hayranhkla zikrettikten sonra o unma ıs enıvor. n n 
ı d k" ··zı · d d b ı Talebe ıle konuşmalar yaptı ar. un - ]ara rağmen dahi Simali Avrupadaki 
u!. a ı sol e~m e e u ~dy~uz.d I dan sonra belediyeyi ziyaret ederek Fransanm hürriyet için silahlarına sa:ı!- harb vaziyetinin önümüzdeki ilkb;ıhara 
.ı;..maena ey zamanı ge ı çe evam ı ı . . • . . rı dığını ve muzaffer o!uncaya kadar sıla- kadar esaslı bir surette değişmesi bekle-

\'e fıdil bir sullı yapmag· a çalışmak üze .. e rels veblı ıle Ulucam ı ye gıt ı er, l)ra • b k • .. 
1 

. t• 
• . · h 1d _ hını ıra mıyacagını soy emış ır. nemez. Nitekim diğer cephe1erde de Ni -Papalık nezdine mümessil tayin e'-·lemc- daki arııtlan tetkık ettiler, ıza at a t • • 

• • J Alman başkunıandanıııın hıtabesı san veya Mayıstan -evvt>l ciddi bir hare -
sı sevınçle karşılanmış.br. . lar. . . . , .. .. Alman haskumandam Brauşiç de kete intizar olunamıyacağı gibi, Şimal 

Papanın lutabesı Valnnız Mıtat Altıok un buvuk k. 25 1 ld Denizinde rasılah hava muharebeleri ve · · · ı söylediği nutu ·ta sene evve o u-
Vatikan 24 (A.A.) - Papa Romada bu himmetlerı esen olarak yenı yapı ~.n ·• "b" b 

1 
d . hede Noelin ha\"a keşifleri olacaktır. Garb cephesb1 -

lun,an KardinaBerin ve kilise erkanının ilk okulun açılma töreni saat 15 te mu- gu .~ı ı d.~.~~ a .yem t cept . H't _ dP. zaman zaman kesif kollarının mev -
Noel tebriklerini kabul etmiştir. Pa pa fettişlik, viiavet erkanı, öğretmenler- tes ıd ef! dıgıAne1 ışarte : d~ışd, bı h zii taarnız1arı ile topC'u atışları kaydedl. 
bu münasebetle söyledi~i bir nutukta den mürekkeb kalabalık bir heyet hu- ler et.ra. ın a man esanu un en a Iec('ktir. Fakat bütün bunlar vakit Re -6 t t çirme. deneme ve hazırlanmadan ibaret 
Avrupa harbinden VE." bu harbin içtimni zuruncla vanıldı. Vekil ~u sözleri söy - se mlŞ ır.. b 

1 
. d şeylerdir. Asıl gümbürtü ilkbaharda ko-

ve iktisadi sahadaki me1huz tesirlerinden liycrek kordP.Jayı kesti, . Hıtlc~ g~r ebep ıeshın .e d pacaktır. Bundan do,avıdır ki taraflar 
k b .lh h b • k Hıtler de Noelı gar cep esın e ge - l 1 1 babsedere ı assa ar e mant olmn eBu okulu kurmakta ernek çekenle .. e, . . .. 

1 
k , 

1 
t f hala ve mütemadiyen ıazır anıyor ar ve 

için Papalığın semeresiz kalan te~ebbüs- · V · · h çırmış, bu rnunasebet e ıt a arı e - birbirlerinin zavıf noktalarını tarassud 
. . 1 ~~. 1 .. bilhass~ Diyarbakır alısıne şa san tiş etmh;tir. Hitler teftişleri esnasında edı·vorlar. İlk fırsatta ilk hamleyi ora -lerını hatırlatm~ ve a cıkadar ıukumet- ükranlarımı arz ederim. Bu mekt~>bin .., . . ·· _ J 

leri bütün milletler için şerefli bir sulh !d nı Milli ~efimizin adlarile İnönü ceph<'de~ı t~y~are dafı topkladrını gokz lara tevcih etmek için. 
k h d k" tl t rih 1 ~ ' den geçırmış, ılk batıara a ar ya - 5 (]) G 

yapma ususun a ı şar arını as e ile tevc;im etmevi rnuvafık ı!Ördük. Çok · elim. (/( aqı1-ı. C,.maç 
d t 1 · t' • laşmıstır. 

ave ey emış ır. temenııi ederim ki burada okuyan -························································· .. ·•••••••••••••·•••··•·····•··•••··•··••·••••••••••••••••••••••••• 
Papa, Amerika Reisicümhuru Roose - 1 k t ,.ocuklan da MilU Sefi~iz 
1 · .... ı. • - ·ı I k T 1 V me:rn e e " • ve tın F".sı mumessı o ara ay oru a 'b" rnleket sever yetic:sin.» 

tikana tayin ettiğini Kardinallere bil - gı ~ ~e b h A t b'.. h k t + 
· lh · b" h" t 1 ,.. ekıl bu sa a n e e are e e.-dırmiş ve su eserıne ır ızme o an '" · · · 

bu hareketinden dolayı Roosevclte te§ek- mis ve kalabalık bir heyet tarafından 
k - tmi t' istasyonda uğurlanrnıştır. ur e ş ır. 

Sabahtan Sabaha 

Fin harbi psikolojisi 
~'iil} ltuıvf"ltin 3 mektubu 

~'e~ .. 24 (A.A.) - Reisicümhur 
~laııı.e, d~ ~erika protestan kiliseB• ığen Amerika başhahamına 

ır Bulgar heyeti Karamorsel hokomet 
ıı.'~~skovaya gitti konağında yangın çıktı 

ilk denizalti nemisini ... 

Fin.Rııs harlJine dair r~en haberler hıırb raporlarında daima rörü:..en şek.U ve 
mO\hiyet.tc delildir. nu mücadelenin başka bir hususiyetl var. istiliya ve taarru
za ·uğramıs bir milletin müdafaasından ibaret t~ değil. Polonya da taarruza ut
ramışta, onlar da müdafaa Için siliha sarılmışlardı. Onlar da bütün milli pyret. 

S tica (A.A..) -Sovyetler Birliği Karamürsel 24 (A.A.) -Saat 18 de 

\e ·~. ın~~~;ua?edes~ ~: bir .. sey - hüklımt>t konağında yangın çı~tı VariS &il'fşec 1 elesı akdi ıçın muzake- dar odasının sahasından çıktıgı anlaşı
~ltı ~li;et. olan Bul?,ar hey~ti diin lan yangın odanın döşemesini tutuştur 

tlosk nazın BoJılofun rıyase - muş ve yetişen halk ve Jandarma ve 
.«\) ova:ya hareket ernişir. memurların kovalarla taşıdıklan su ile 

tnanya ·ı R kıstı bir zamanda etrafa sirayet etıne-
-ta81 d ı e usya den söndürülmliştür. 

n a şimendifer 
t """ .. 

hı t~~ov ··• unakalatı Menemenc/oğlu 
Par!.• opera.tunra 

yapan mühendis öldu 
Canves 24 (A.A.) - İlk qenizaltı ge -

misini yapan deniz mühendisi Bendcnf, 
75 y~ında oldu~u halde, dün Canves'te 
vefat etmiştir. 

Eski Amerika Cümhurreisi 
Finlandiyaya 100 bin -

dolar gönderdi 

'~~U~~e~: ~A.A.) - Alman ve Sov. 
tı. .. ~l' .. erı arası d 1 .. 
. 'lt!tı,L ·•etice . n a yapı an muz:ı-

"'l do>-.... sınde Rusya ile Almanya n-

Nevyork 24 (A.A.) - Eski Cümhur
reisi Hoover, Finlandiyaya, yüz bin do

Pa ri<> 2 4 ( A.A.) - Birkaç günrlen - I arlı k ~kinci bir çek göndermişir . 
beri Pariste bulunan Türkiye Harici-

' ltaı· ı:s•udan d • lr.<l.hı· !ltı bu _ ogruyn demiryollan 
.~t ı ~a- gün açılmıştır. 
l. "t ·••anda ;k· 
~os tı l'nübadei : 1 memleket arasında 
~ lnerj\1 t esıne aid mukavele de 
"" "t "(' e · Seı;ki gırmış ve Almanyaya 

:t '~atı v b"ıL sevk· e ı.ı:assa petrol ve 
•Yatı b;,ışlamıştır. 

ye Vekaleti Umumi Katibi, Büyük El- 17 milyon kilo tütün satıldı 
çi Nurnan Menemencioğlu riyasetinde 
ki Türk heyeti, dün akşam Paris ope -
rasında, devlet reisi tarafından bir ce
mile olmal1: üzere emrine tahsis olunan 
Riyaseticümhur locasında, Samson ve 
Dalila temsilinde hazır bulunmuştur. 

İzmir 24 (A.A.) - Gazetelere nazaran 
tütün satışları yekuııu 17 milyon kiloyu 
bulmuştur. Satışlar, piyasanın ilk gün -
lerdeki kadar hararetli olmamakla be -
raber kesilmeden devam etmektedir. 

lerile çarpıştılar. Belki iyi sevk ve Idare cdilemediklt'ri için tahminden kısa bir 
zamanda maflüb oldular. Jo'akat Finlerın mücadelesi tamamlle başka mahlyet 

arzediyor. 
Beşer, onar satırhk telıraflardan. Fransız ıazetelerindeki muhablr mektabla· 

rından anlıyoruz ki Finler bu mücadeleyi adeta dev.et otorit.f'.sinden üstün blı 

ı-tzli kunetin sevk ve idaresite yaplyorll\1'. Şeref ve lstiklal davalannda ıönilen 
~ahdet Finler için kafi bir mukavemet unsuru sayılnıam~ ribldir. Bu üç baça.Jı 

milyon insan yekpare bir kudret balinde telu~nün etmekle beraber terd Itibarile 
de her biri kütle kadar kıymet kaıanmı!fhr. Mücadf' enin çetın safhalan röster • 
di lı.i bu küçiik mlllet şeref n baysiyetini tam bir şuur Vf! enerji ile müdafaa 
ediyor. Düşmanm büyüklütünden korkmırarak, fakat en küçük tedblri de Ihmal 
etmiyerek vuruıjayor. Orada ferd millet, mllld te ferd olmuş gibidir. Teo!'ıizatı dı· 
matında n ve şUurundan başlıyan Fin mili etini mağlüb edebilmek Için çelikten si. 
lahların zaferi kafi gelmiyor. Atatürkün istikJaı muharebeslnde, Sakarya önlerin· 
de söyıedi~i: .. ııattı müdafaa yoktur, sathı müdafa vardır.ll düc;turu bu kanlı mil. 
cadelede Fnııere rehber a.muş gibidir. 1.\Io kov.:ıyı hava tehlikesine karşı ciddi 
tedbir almıya mecbur eden l<'inler bnrbin blriııci ayı geçmekte oldutu halde benüa 
bir şey kaybetmedil er. Tek e ir vermedikleri halde binlerce esir ald i ar. Bir silab 
zayi etmedilderi halde yüzlerce tank ve tnyyare ele geçirdiler. nu vak'alar muba
ribJerin askeri, coğrafi harinılertı:e Ölçüleıniyecek netiı:elerdlr. Uarbin neUcesJ 
ne olursa olsun bu mücadele, istikial davaııı ile boğ'u!lmıya mecbur olan ve mecbur 
kalacak o.an milletler Için ibret almması hizım bir mficadelcdir. Ferdierine kty. 
met veren, ferdi ıneziyetlerden istifade ctmeslııi bilen siyasi te~ekküller en ril
venlllr siliihın ferdin ceV"lıcrlnde olduğunu da unutmıyacaW ardır. Ferdieri ha. 
ıı.u.r ılıalinde terkib etmenin feci manzarıısı ıöz önünde duruyor!. -
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Arnerikaya bahk ciğeri 
ihrac ediyoruz 

Kömürle zehirlenan 
bir k1zcağrz öldü 

S?n zamanlarda memleketimizden A- Bcşiktaşta Valdeçeşmesinde gazoz fsb-
menkaya balık ciğerle~i ihracına başlan- rikasında yatıp kalkan, fabrika arnele -
~tır. İ~k olara_k 18 ~in kiloluk bir par-I sinden Bulgaryalı Osman, evvelki gece 
tı Am:rı~aya gond«;rılmiş.~ir_: Şimdiye ka l odasında maltızda maden kömürü yak • 
dar ~rkıyede denıze dokulmektc olan m~br. Sonra da kızı 12 yaşında Ayşe ile 
bu cıgerlerden Amerikada i'üç yapıl:ı.cak. . . . .. .. -
tır Bu l·ı: ,.ı d k" "ta . . b . . bırlikte uykuya yatmışlardır. Komurun 

. a)-'ar a ı vı mın ms etının fev- . . · · · · 
k ı.d · . Id ğu .

1 
_ .. neşrettiğı karbonla her ıkısı de zehırlen-

a n e ıyı o u ı erı surulmektedir. 
miş, Ayşe feci şekilde ölmüşt'.ir. Osman 

Nişan evinde birbirleri:ı:li da hastaneye kaldırılarak, tedavi altına 

SON POSTA 

Ml fpfprrik : 

yaralıyan misaf rler alınmıştır. Y~ilköyde modem bir hava meydaru 
Hürriyetiebediye tepcsinde, İzzdpaşa yapılacak "ft'"ğ" d t Abd 11 h S d"- · k k k mustur. Müretlebat gu"çlükle kurtarıl-

çı ı ın e o uran u a isminde biri ev ıgı ın ıs ançhkla Dcv1et Havayolları idaresi modern 
lki 

· ı ' mışlardır. 
evvc gece nışan anınası münasebetile, yaralıyan delikanlı bir hava rneydanı inşa edeceğinden b::ıh-
evine dostlannı davet etmistir d k y lk" Diğer taraftan Kireçburnu !ahillc -

• · Kasımpaşada oturan Galib isminde bi- se ere ' eşi övün bu işe elverişli olup · d · bo 1 kü k · 
Misafirlerden Mi tat ve Salih isminde ri, üç gu-n evvel ayni semtte sakin Ay<=e olmadığım belediyeden sormuştur. nlan e ~,:ı.vı yda 1

1
• b 1re s ız vt e parça -

Iki kardeş'e N" · d d b" -. Şeh" "l"k _ eb nmı~ -uır san a u unmu~ ur. 
· ' ıyazı a ın a ır genç ara- adında 15 yaşında bir kızı sırtından bı - . ırcı 1 rnut assısı Prost, Y~ilköy Sandaim son fırtınada kazava uğ -

larındaki eski meseleden dolavı kavga- ve cıvannın imar planı ile henüz meş d -- .. d k'l . 00- Id ·-

1 
- çaklamış ve vak'ayı müteakib firar et • 1 lm t D 1 t H 11 . - ra ıgı ve ıçın e ı enn gu ugu zan-

ya tutuşmuş ardır. Bu kavga sırasında . . gu o amış ır. ev e ava yo arı ıda- d"l kt d" 
Niyazi Salihi sol kolundan, Mitatla Salih mıştır. resine verilen cevabda bu nokta bilhassa ne ı m_e_e_ı_r. _______ _ 

de Niyazi yi başından sopa ilc ağır surct- Suçlu Galib, zabıtanın takibatı netice- , tebarüz ettirilmi.ş, bu civarın p'anı ince - Bir çocuk makan n fizerin diişüp 
te yaralamış1ardır. sinde yakalanarak, hakkında tahkikata lendiği esnada meydan ycrinir.. tesbit e- kolundan yaralandı 

Yaralılar, Şişli Etfal hastanesine kal- başlanmıştır. Hadiseye, genç kıza karşı dilecc~i bildirilmiştir. Anadolukavağında oturan SAkine Nnr-

dınlmışlar, vak'a etrafında zabıtaca tah- suçlunun duyduğu meyil ve kıskançlığın - ··· ······························· ········-·-.. · ·-·-- man isminde bir kadının üç yaşındaki oğ 
kı"kata geçilmiştir. sebeb olduğu anlaşılmaktadır. KlZlL GÖLGE lu Mustafa odada oynarken, ayağı kaya

oldu 
rak, düşmüştür. 

"Bııy 'l'ekiıı r l mleri m Omessili Çocuğun elinde bUlunan mak as sağ 

Birineikinun ~ 

H öbetci eczaneler 
~ .d'' 

- ··- eıer ır-
Bu gece nöbetçi olan ec~ıı 

lardır: • 
istanbul cihetindekiler: :.ırayı!' : 
Emlnonünde: ( Yorgl ), /JtS> şeııı'. 

(Ziyı>. Nuri), Alemdarda: (E,snd ' ctd' • 
deba§ında: (Ünl~slte), Be~), ~ 
{Asador>, Fatlhde: (HüsaDlC\~ıf JJC" 
kırköyünde: {HilAl), Eyübde: 
şlrJ. 11, 
Beyolhı dbetindekiler : ııJ~ııc 1, 
Tü 'le! başında: <Matkovlç) • . J{ ıJ'etı1 1\ 

d:ı.: Znfiropulos), TakslindC· ıctıışt' 
Rebul), Şlşllde: {Pcrtev> :aeşl 
<Nan Halid). ,_11~~tt = ,: 
Boian~ Kadıköy ve Adal•.!' ~ , 
Kadıköyünde: (KadıkÖY), tr::), ,.~, 

{Abmedlye), Sanyerde: {O!Jfi 
larda: {Halk) . 

BUSTER GRABBE tad•!ıa- " koluna batarak, ağırca yaralamıJtır. 
Httrpten sıyasete... ~;=:=:==:=;~~=;:::=:=::=::::::~==~=======:=;::;:: 
s .yasetten casusıutu. .. Galatasaray ··zc•·ler•·n•·n 

c K1ztlay balosu güzel ) 

Evv_:Iki gece Kızılay İstanbul şubesi tarafından bir balo verilmiştir. Balo 
çok guzcl olmuş, şehrin en kibar ailelen hazır bulunmuştur. Vali ve Bele
diye Reisi Lutfi Kırdar da baloyu şercflenclirm~tir. Resim Vali ile davet
l ilerden bir kısmını gösteriyor. 

Casuslukhm kuç.ıkçılııta 
Esrarengiz mevzulu bllyUk 

SergO.zeşt Romanı 

Çarşamb& mattneıerden ftibrıren 

ALKAZAR 
Sinemaaında 

. cıirıtı 
Galatasaray Lisesı ızcileri dün b ir grup halinde şehir dışında bır g }tt&it'· 

mışlardır. Yukarıdaki resim gençleri bu gezintiden dönerken gösterme 

t 
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Fin miidafa s1 her 
·çi Örnek millet 

ir varl1k iida a s d1r 

J Hadiaeler Kar,ıanda 1 

Dolmuşa 

Zelzeleye dayanacak ev 
Sık sık zelzele 

Çabulı evlenm~nln 

Yolu 
Bir genç kız, bayan B. B. soruyor: 
- cÇabuk ve iyi bir evlen.me te

m;n etmek için ne yapmalı?• 
Hatıra gelenleri hiç düşünmeden 

sıralı yorum:~ 

bir adam 

u idin·z? =ı 
Küpekierin makyaji 

Avrupanın bir 
çok yerlerinde ve 
Amcrik:ıua köpek 
sergileri yapılır. 

Bu sergilerde teş -
Jıir edilen köpek -
ler nadide yetiştirilmiş köpeklerdir. Ve 

bilhassa sergiye konulmadan evvel fazla 

makyaj yapılır. 

alınır, kulaklar temizlenir, tırnaklar dil-

- «Geniş bir muhtt, mümkün ol
duğu kadar fazla tanıdık, birçok 
dost aile edinecEksln, fakaıt bu k~ti 
değil: Cinsi caziben olacak, konuş-· 
mı:ıyı ve görünmeyi bileceksin, listc
lik çok namuslu, 90k dilrü.~ çok 
ciddi, hele ekonom tanınacaksın, fa. 
kat bu da kAfi ~~1, mevcud veyn 
müstabele milzaf mOJıimce bir de 

güzel olmasa bile mutlaka güzel, he
le cana yakın görülür. fakat ço~u
ğum sende bu saydıklarıının hiç biri 
de olmasa gene mera•k etme. Benim 
arkadaşlarım arasında en çabuk ev .. 
lcnen, en iyi evlenmeyi temin eden 
ve en çok mes'ud olan bütün şartlıt
rtn hiç bırine malik olmıyanları, 
el'an hayattadır, tesadüfen bu satır
ları okuy~ak olursa kendisinin 
kAc:ıtecUldiğlni anlaT mı, anlamaz mı 
bilmiyorum, fakat tabii inkAr edece
ğim: 

-Masal, diyeceğim, fakat sen haki 
kat olduğuna inanablHrsin. Bu arka
daşı bizden evvel mes'ud eden amll 
neydi? Şimdi bile arayıp bula~nıyo
rum. Dilimin ucunda ctesadüf» ke-scrvctin bulunacak ... » Dikkat edi -

yor musun, bu bahistıe güzelliğe hiç 
temas etmedim, zinr bütün bu şart
ları nefsinde cemet:mif olan genç kız 

limesi var amma ben tesadüfe de 
inanan lardan değilim. Hülasa• çocu-
ğum merak etme. TEYZE 
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Bir casus gibi, kapı aralı~ndan Usta -
dın müsaid bir zamanını yakalaına~a 
Matbuat Babralarına batadıtımız ilin -
denberi beyhude ufraşıyorwn. O bir tür. 
lü m nrmeme!e azmetmie, mahlr bir 
diplomat ustahki1e her f{1.n, belki de gü
nün birinde müz'içleşmek ve :mi1.Jmtnleş.
mek iatidadmı gösterecek ve hattl bu te
zahürlere başla.m~ bulunan takibimi at. 
!atmak yolunu bu!uyor: 
-Yarın konuşuruz olmu mı? 
Bu (yann) lann yek!tnu bir buçuk 

hafta etti. Nihayet dün ya insafa ıeldf, ya 
hud bir gazeteci eline d\4menin Sirnal 
denizindeki mayn tarlasına düşınde mü 
Avi olduRunu, kendi tecrübelerine istina
den kabul ederek, hattı ric'atin, kesildi -
ğlni hissetti. 

Qpç lunan zengin btr maden daına-
n kadar, güç konu.şturulan Ekrem Uşak
lı.gil de meRer bir hatıra bazine111 imiş .. 
gene en çok hatırayı o anlattı. Bu suretle 
üstad at1atışlarını, maafaiz ödemil olu -
yor. 

SON POSTA: 

' • 

ı 
radan altı ay ıeçti. Tabll rene Belbnle 
beraber. Selimi evvell (Vakit)te r&-dibn. 
Demek ki, 1922 senesln.i nokta! hareket o
larak kabul edersek 17 sene beraber ça
~ık. Gene öyle.. ifte gazetecilik han • 
tım ..• 

Birinci hall ra ... 
- Ştındi galiba bir de hatıra !Jttyor • 

sun! .. 

Birincikanun 2~ 

cSon Posta. mn zabıta romanı: 32 

Yazan: CEV AD FEIJ~ 

Beklenmiyen mektub 

(Tanin) e inti.sabımm hemen ikinci d
çüncü ayında, seferberlik ilAn edildi. 'nı~ 
tiyat zablti yetlftinnek üzere bir taltm~ 
ıth açılınııtı. tık ~nü ben rıtttm n f1k 
kaydedilenler aruındayım. Aqamlan 
bfzi evierimize bırakıyorlardı; ben Har. 
biyeden çıkar çıkmaz eve de~il (Tantn) e 
~diyordum. Gece muharrirliline de bat- d'l ~ lamıştım. Saat üçe kadar çalışıyor Qçten lAJt4 hanım tı~amıyOf'du., htıreket etmf. yOf'du, hatta nefes aldığı bHe jarke ı 
yediye kadar da kanape fizerind~ uyku mi1f01'dtL. (Yarınki iefrika mıza aid resimlerden) 
kestirdlkten sonra yaya olarak Harbi - .. ld w b kim lb' ık d ı ca: yeye koşuyordum. Bu dakikada hatırla _

1 

Gee• ilmdüz beraber o ugu 1r - ır çoct ~yordu. Kapı açı ın adil 
dıfıın ilk hatıra bu.. se ... Nasıl olur da farketmez ... İnsan - Serkomıser Osman bey bur 

.. atbuata illt intisab ... 
AtatUrkle mUIAkat ıbir pcr~k ve biraz. da boya ile Porte • ını?. diye sordu. . 

kizU mtihendilı değil, yalnız mükem - C·n3yet masası şefı: pi 
- Btn gazeteciliğe intisabırnı amca - İkincf bir hatıram: mel bit' maskara olab1lir. Ha bak der - - Benim dedi. Ne istiyorsun, se 

ma [•] borçluywn. cİki mekteb arasında Bir hastalık neticesi, bana bir aylık sen ki bu . de Le ll hamm Necdet ve kim volladı? 
bir tatili boş g~irme. guete de bir rnek. l:krem UfGld'ıgil ZI!'Ctsile vı çocuklarile mezuniyet verdller. Muhittin Birgen sor. IN l* .. ~t kti Y1 '"türü k Ge"'celerinl ko"prü altlar da bü'-..Ul< t>i• 
tebdir; dostum Cahide söyUyeylm, Tanine beraber du: 1 ec • Iı1U§ ere r er, su go r ço ın • " k·rıı· 
etajyer olarak devam et..» dedi. Senesi . . . - Mademki serbestsin, harb muhabJri , taraflan bulunmakla beraber bu belki na.qarın basamaklarmda, geçire.n. trs-
1914... " . Dıye (Vakit) e çalırdı. Bütün bunlar olarak Çanakkaleye gitmek ister mishl? biraz makul olabilir. Böyle bir şeye sesiz, serseri çocuklardan biri ıdı·. li 

(Tanin) de mutercim.lik yaptım, rö - 19~ de oluyor. Muharebe devam etmek- O akşam hareket ettim. Ve Çanakka _ ih ı ri i . ? t" b ._ d d h bd Sevıfll 
portaj yaptım, gece muharrirlilti yaptım. tedir. (Vakit) o zaman .A.!ım, Hakkı Ta. lede ilk olarak. düşmana en yakın mev- Uma •. ve .rm sm. u a .• ı son. erece e ara ı. 
Fakat bütün bu faaliyet pek kısa ıriirdU· nk ve Ahmed Eminin .. Üç ortak çıkan - zii gönnek istedim: - Bıttabi hayır! ve serbest bır tavırla: . .aıır· 
belki hepsi 6 ay... ' yorlar. Bilrnirorum. niçin? Geçineme?i- -Kemal yeri... - Şu halde senin faraziyen altüst - S;ze rncktub getirdim, dedi· ıtı 

Muharebe çıktı, gazetecilik fasılaya ult- ler, aynimak istediler. ayr_ıldılar .. (Vakıt) Dediler; ~ittik. Kar~1ma ~enc bir fırka oldu. biyene bir efendi yerdi. Uyuyordıl ~ r~dı. (T~nin) de k!mleri ~ördü!ü mü de Ammd.a kaldı . .Ahm.ed Emın (Vatan) ı te- kumandanı çıktı: Bu. Mustafa Keınaldlr. Serkomiser biraz evvelki iddiasım sarsarak uyandırdı. Yirmi be~ .ı;ıırtl, 
tak, Muhittin Bir~::en, Hakkı Tarık, Ah • Beni her iki taraf ta istiyordu. Hakkı türkle mülakat oldu. ' telcrarlamakla iktifa etti: a ver ı. soyllyeyım: Hilseyın Cahid, İsmail Müş- ı ai8 ettı. Gazetecillkte ilk yaotığım röportaj Ata - d d' 

med Em~n, Hi!a'i... ye bir de Esaci.. Gal.i - Tarığ.ı te.rc.ih ed.~,rek, .. <.Yakit) te kald;ın. Çanakkalede ölü,eri ~ömmek i~in iki - Bahçede dövüştüğüm adam Por - - ]\Tpsıl bir ad<1mdı bu? 
ba şlmdı em~ıyetı umumiyede muhasıb- (Vakıt) ıkıye bö.ünrluğü zaman yazı ıe • saatlik bir ate~ fasılası yapmışlardı Her teıkizli mühendis değildi. - Genç bir efendi. 
dir. Gazeteci1ı~e inti sabırnı ~mcama borç- l~ri m~dürii .. de öbür tarafa gitmiş, (Va- iki taraftan da sıhhiye ·kollan meydana Vazi~·et gayet gar!b bir ~ekle giri - - Peki oğlum. e11 
luyum. demştim. Gatetedlıkte y(iksel • kıt) mu.dürır~~ kalın~tı. Ha~kı Tar~~· ba- çıkıvor, ölüleri ve varalılan topluyordu. yordu. Serkomiserin iddiasını doğru Çocuk zarfı serkomiscre verd:l<t .:ıe 
ınemi de Ha.~kı Tarı~a borçl~yum. Mu - na teklıf ettı. Bu ıazetenın en guç, en Bir defasında aralarına karıstım. Mak. . c. •• • bıı l' 
harebenin dort sen~ı. ukerlıkte geçti. can alacak noktası ve en yorucu bir i~. sııdım k k' d b'tl . n. dıye kPbul eders~k şu halde Portekızlı sonra ıslık çalarak uzaklaştı ve .;ıöJl • 

Dol d ğım -ı. L • , arşı ı or unun za ı rın, mum - "h d l ? y k . hA k k d k 1 , l' aŞIIWr ı cepue yo~ .. Çanakkale - _ Yapamam! · l.'iinse ba kumandanı ile mUlakat yap _ mıı en is ne o mu~tu. o sa ~erır «- apıyı ·apa ı tan sonra sa ona }<tııb 
den ba.,laınak ~rtfle, cephelerin en sı - Dedim. maktı, olmadı. la evin içinde miydi? Peki amma N ec- dü~. Serkomiser zarfı açtı. Me ~· 

Acaındoe 1enhso~krıt db~?·d· mu
0
harebe bitti. _ Yaparsıni -Bu hı-rifler seni gerive bıt'akmaılar! det1n bahçede ne işi vardı? Serkomi - (Necd~t) irnzalı idi. Cinavc.t masası OJ 

na u are ti ı "'Y'a L zaman da Diye bir taraft8.n cavdırd 1 d'" t .. ı ? T- ~ h r· .. · k dtı' Aydınd Yunanlılarıa bir hayli u,._a t Diye ısrar etti. Ve .. bütün ısrarıma ra~- f k ı ar. ı,..er a- sere n~ diye hucum etm.şt\. J..ft:yltt a- ı ~u ~;ı. tırları yuksek se'\le o u .. · ., • 
,.,~ ş un. ın T ııı.. i d lib Id' ı· d' · ra tan dıı orkuttular k' ı Uh di · k rld d B k b h d .. d"w•·nuı" Bilibare gene kendimi lstanbulda bul en an,..n na ı ga. ge ı. \.en ımı Bu 1 k' h t 1· b' d ni nım Porte ız i m en sın o or a - « u a şam a çe e gor ugu ,·e 

• oto t'km ;,ı . .. d .. I"""' n e.r es ı a ır~ a.. ır e ye %& re 
dwn. Galiba, Gazinin miut :nüda!aayı ele mda 1 b 1a~ . .:_azBı u"" erı mu ur u,. ... ma • mandan bir üçüncü hat~·ra daha.. • ki pe!n~reden kaçtığını sövlE>mi~ti. Su dam lx>ndim. Sizinle dövlişrne' ıO.ı • 
aldıtından birkaç ay sonra sasın 8 u uu.m. ~oyım kaç aene sür - h 1 · b h d k' d N d t ı ..ı b' k b k~ l K~ma Hakkı Tarık · çıkt;. daha do - dü? Belki 3 sene .. bir arlık (Yeniı:ün) e, OçUncU hatlra... a <:'e ,a çe e. ı a amm ~ ~. o uu- w ıraz canmızı Y~ maya ~ec ur ·nı· J3i 
rmu onu ben buldum Hakk T k d l (Tercimanı Hakikat) e de yardım ettim. ğunu kabul edersek katilt görmü! de - gımd~:ı dolayı cıdden muteessirı pi\t• 
de aklıma ~eldi: (Ta~fn) d~ e~r~zd~ğ~~ De~ken, bir akş.am gazetesi ya?mak he - (Vakit)teyiz. Lozan müzakeresi yapılı- mekti. Ç'..örmüş de neye yAkasına sarılma- hassa bu;tünlerde yakalanınalk ve ·tti f• 
Muhittin Birgendi; en hoşlandıjtun da v~sıne. dü~k. Arkadaşım Selım Ragıba yon. Gazetelerin başmuharr\rleri Lozan- mıştı. !şte bir sürü sual ki f!ıgam riyetimi kaybetme k işime geırnedı ..,o~<f 
Hakkı Tarık .. sebebi basit: Muhittin :Sir _ söyleclım. Arkasından Tarı~a açt~ v~ .. da .. Birim Asım çok ihtiyatkar, müteen- gayri ihtiyarl Necdet1e Porteldzli çin bu suretle hareket ettım. J-I~r. ";9b 
~en yaz~ıjtım yazıları bdenmedi ını. se- bu ar~da.n (Son. Saat) ~ıkt.~. ~e t~i bır ni, galiba biraz da fazh tutumlu .. Bir aa. mühendisin ayni ,ahıs oldukları buakıp benim pec::ime diiceceğinııı ,w 
be bini 80ylemeden yırtıp sepete atardı .. gazete ı di. Diyebılirım kı, T:.ırktyPnın en tırlık telgraf çekmekle iktifa E>diyor. de~ilse bile beraber a • . . w. .. . " . Elşırd1o Hakkı Tarık ise, hocalık ftivadlle; be~en. ç.ok satılan gazetesi olmuştu. En çok sa- Halbuki, başta (Vakit) in yeni rakibi (Va kanaatine ·' ç mm etmedıgımden bı r haylı ş 
medt mi, alır, neden beJteninedi~ni söy _ tılan, dedi~im zaman bundan en çok se • tan) olmak üzere bütün dilter gazetelerde lıştıkları, şerik oldukları ~phesine mı da itiraf etmeliyim. .. ıııbl' 
ler, ta~ih eder \'e tashih ~dilmie ııeklini vi1en man~nın da ~ıktı~ını anlıyorsunuz her gün en ~ağı ya~ım sayfalık teJıra1 sürüklUyorlardı? Bu muamma nasıl ay Beni. ilk isticvab ettiğiniz gun .. ,.1e • 
de ~erird~. ~et.. Hakkı Tarıh Du.lduın: tabtt.. ömrO dört beı sene devam etti. !haberi var. Gazete duşecek. Tarık soru - dm~an:lcaktı? ta isluine merakım oldui'hlnu sCl ctı111 

- (Tevhıdıefkir) açılıyor, seni oraya, D~rken harf inkıllbı çıktı ve başka s~ - yor: .. ·· ğ lU k 1 · ;. B k' ve nııı .ıı 
yahud (Yenigün) e göndereyim! bebler de inzıına medince. (Son Saat) ı;8n -Ne yapmalı?.. Uzun boylu duşunrne ,e zum 

8 
• mış.~m. u. merakın sev 

1 ~rfl"" 
Dedi. dü. Fakat, (Son Saat) in kapandı~ı gün, Kaydedeyim ki, (Vakit) e bir muhar- madı. Tam bu sırada sokak kapı!'lmm oldu~urnu ısbat etmek kara~l.e, lll • 
TevhfdiefkAra gittim. Vazifem müter _ Selirole karşı karşıya geçtik. bir ikincisi- rlr Jribi de~il, kendilerine bir dost ola- siddetl-e çalındığını duyduk. Dördümüz kendimi sizin fahri muavınıntZ irt1 • 

cimlik .. derken bir gün Hakkı Tank: ni y~p;naı:a karar verdik ve hemen o gün rak ba~lır,ıı;ı. (Vakit) adeta be~ im ma • birden ayağa fırlıyarak kapıya koştuk. tihab <>ttim. Ümid ederim ki wesıı t ,,e 
-Bize gel! bir ıstıda ıle müracaat ı>derek, (Son Po!!- lım .. düşunüvorum; ne yapacagız. Nt - S k i e önde idi. Kapıyı 0 açtı. den memnun kalacaksınız. Bu sıfıı 

u) mn Imtiyazını aldık. Lakin imtiyaz hayet Hakkı Tarı~a: er om ser_ n . .. .. yfııdı1) 
[•] Büvük edlb Halid Ziya l!pklıgil.. almakla i$ bitmiyor, çıkarıncıya kadar a. (Devamı 11 inci sayfada) Dı~arıdP elınde b1r zarl tutan kuçuk (Devamı 9 uncu~ ll" • 

- Kızına baba; sana bu hanımır. rna
hiyetini şimdi gösterect>ıirn. Hem ben se 
ni bir muallimle ev1endin diye hbahat1i 
görmüyorum. Bilnkis!. Hududda nöbet 
bekliyen tunç benizli Mehmedcllin bil -
mlyeniere basit gibi görünen varlfesi ne 
kadar mukaddesse vatan çocuklarına ir
fan ışı!J dağıtan ö~etmenin vazifesi de 
o der~ mukaddestir. Mukaddes vazife
ler gören insanlar şahsan da mukaddes 
olurlar. 

-O halde? 
- O halde sen ne diye benim Ha:met 

Gü~le evlenınemi münasib bulmuyor -
sun? 

- Mesele sade bundan ibaret değil ld 
kızım. Haşmet Güneş ahlAksız,n, sefihin, 
kumarbazın biridir ... 

- Yalan! Külliyen yalan!. Hepsi bu 
Ferhunde hanımm yalanları!. Durunuz, 
kaçınağa kalkmaymız bayan Ferhıınde! 

Size babama zorla vardıJınızı ~bat ede -
ceğim. Sana da, baba, Ferhundenin ıç 

yüzünü gösterece~im. Bir dakika sabre
diniz.. 

Koşarak merdivenleri çıkt1lll, tekrar 
a.şaJlya, yemek odasına indim. Berabe -
rimde getirdi!im .sarı urfı babamın önü 
ne fırJattım: 

- Oku baba, oku; dedim, bu yazıları 

dün akşam en son dakikasında yetişerek 
intihardan menetti~im Başnet Güneş, 
kültür direktörüne ve mes!ek ukadaş -

miic::terekcn mahkemeye müracaat t bl) 
•Son Poeta• nm tefrikası: 41 """'$ F ı-n susunda mutabık kalmışlar.. . 8 ](ılbt.l' 

larına vedaname olarak yazmıştır. Oku 
ve anla! .. 

Benim bağırınama koşarak yemek o -
d asma giren dadıcı~unı çağırdım; yanı
ma oturttum ve sonra babama dönerek: 

- Yüksek sesle ~ku baba; dedim, re
fikan hanımefendile dadıcığım da i~it • 

• 1 
sın ... 

Bayan Ferhunde işi anladığı için te -
Hişla haykırdı: 

- Bütün bunlar Haşmetle ikinizin ter· 
tibi!. Kim bilir ne ya:anlar düzdünüz!. 

- Benim adım Ferhunde olmadığı için 
yalan düzemiyeceğim ~ikardır. Babam 
beni iyi bilir~ Ha~ete gelince: Bu ta • 

tırları ö!ümün eşiğinde yazrruştır; 5lü 
me yürüyen adam yalan söylemez! .. 

Bunları duyan dadıcığım hemen bana 
sarılarak Ferhundeye çıkıştı: 

- Aaaa.. delinin zoruna bak! Benim 
kızım yalan söylemez! .. 

Babam, kavaayı iÖrdükleri için kl -

r .; ::ı a @: 
ma 

ğıdların okunmasını merakla bckliyen iki 
orta hizmetçisine: 

- Siz biraz d~arıya çıkmız. 
Ernrini verdikten sonra senin yazıları

nı cehren okumağa başladı ... 
- Aman NeclAcı~ım; felAket olmUf ..• 
-Ne fe~aketi?. Sen çıldırdın ını? Bill-

kis saadet oldu. Ba.bam, yılbaşı gecesi kL 
ranlıkta Ferhundenin seni öptlii{lnü, 
sonra evine nasıl soktuğunu, hastalıJın..
dan sonraki rezaletlerini okudukça P'er
hundenin yüzüne nefretle bakıyordu. 

- Ferhunde bir c::ç-y soylemedi ml?. 
- c Yalan, vallAhi yalan. demekten 

başka bir şey söyliyemedi. 
- Sonra?. 
- Sonra babam okurna~ı bitirince: 
- Eee hanım; dedi. bu aktam iltira • 

hat et te yarın konuşuruz. 
Bana da: 
- Haydi dadmla Deraber odana çık. 
Emrini verdi. 

• 
EDI 
Yazan: Zeyııel Beslın SUD 

- Peki.. bugün? .. 
- Dadmı işitmiş; babam Ferhundeden 

aynlaca~!.. Bana daha bir teY söy • 
I em edi .. 

- Baban senin hakkında yazdıklarımı 
da alenen okudu mu?. 

- Hayır!. Zaten oralarını kendi ken -
di sine okumak için beni o dama yolladı. •. 

- Şimdi ne olacak N ecla? .. 
- 1ntihar edeceğiz .. 
- Bırak şaka yı Allah ı seversen ... 
- Şimdi de pka nu oldu?.. Benden 

habersiz bunu yapıyordun amma ... Art;k 
beltliyece~iz Haşmet: bakalım netıce ne 
olacak! .. 

* Dedikodu ne yaman ve ne süratle bu-
lqan lllettir; Bay Danişin bir avukata 
gizlice vaki olan müracaatini 'ehirde işit
miyen kabn.amıf; herkes bu i§i konuşu. 
yor. 

Karı, koca üç ay ayn yaşadıktan sonra 

ayrı yaşayış, bir çatının altında "\ ve' 
lacak ve son güne kadar harice rer. 
rilmiyecekmi7!!! 

* c:ıılC. 
Olanı, biteni _ hiç bir nokt.ıısıfl1 •• ;ıcrill 

lamağa lüzuın görmP.ksizin direlct~11 sotl 
evinde bütün arkadaşlat'a anlattılct /.tite 
ra bay direktörün yü'Züne balctıı11· tJ1oıı1'1 
hakikaten tarif gerekmiyor: haıcışı 
maksadı derhal kavradı: d'l< ış.ttl· 

- Gideceğiz oğlum; snz ver 
1 

bL1 de' 
yann haftasıdır, gideceğim. fieJll }lll )(O 

fa evde Ferhunde de yok; işi da 
lay habilederiz sanırım. s.rl<ııci111: 

Dedi. Artık bütün ö~retrrıC'n iı11 .ı1l{lŞ 
lar benimle meşgul. Benim derd 
terek derd• halini aldı. 

* 
~ı. 

. ra ııYttlı, 
- Yüre~i senin yüıiındt>n ya 
- Kimin?. .rifl··· ., . }3eJ- e~' 
- Kimin olacak?. DanıŞ t etı1l ıı 
K "lt" d" kt" .. avdet ede _.ı~ıfll u ur ıre oru, fı?' l>' 

bunlan söyleyin: e kalbimdendu··-ô )'9.,, . .. cu ,.. •tJ1"' 
kaynar ~ir suyun ~.e~ınıl vu fena so .ei' 
tığını hıssettim. Yuzum çolc n iJ9' 
olacak ki direktör telaşla neme· 

·ı' 
lüzum gördü: . ddj)ı · 

- Ters anlama; reddt>di1JlllŞ , 
- Sevin<j.en. çtldırırııll ı. rı1lcdlo' 

k · kızı ve ) 
- Ona da hacet yo · ~~t 

(Arkıl51 
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Oyun sarı - kırmızılı/arın hakimigeti altında geçti, 
kendi kalelerine gol yaptılar Galatasaraylı/ar 

-

Baiaya 
Genç erkek seya • 

hate çıkıyordu: 
-Nereye? 
Dediler, cevab ver 

di: 

- Balayı seyaha • 
tinel 

- Yalnızsını 

- Zengin insanlar 
olınadığımız için ka
rum beraber alama -
dım. 

Nikbinlik 
- Ben çok nikbin 

insanrmdır. l 
- Fakat ü~lntülü ~......,--'!"...,._, 

görünüyorsun uz. 
""'"_ ........ İstanbuı uı oyunları. 

1110 l.k.inct devresi maç 
ları dün üç st.adda blr
:en Yap~d~ büyük bk 
alaba.ııt da Tabl.mdt 
~Ynanan Galatasuar _ 

enerbahçe maçıAda 

- Hiç kimse nik
bin oldu~uma in~n -
rnıyor da, ona üzü~ü
yorum. 

Sabırsızlar - Ba.rit bir hesab kdji: saatte 40 kilometre 
giden tankiarla, şimdiye kadar çoktan Be11'ine vaT1'714lıydılar. 

cFran::.ız karikatilrii• 

k.ıplanını.ştı. 
Birincı eteTre mao • 

larında hMrbahçeıt 
~ ınaiHlb olan G&la.. 

aray, dfuı canlı b1r 
oyundan aonra t.eDdl 
~esıne Japblı bu co r: ı:ıukabU, tartı tart... 
çı uç sayı yapara.k ısa 

3-1 kazandı. 
Azaını b1r atırat lçln 

<le b 
ti ~Iıyan m&çuı hall 

tarata :rtr olacatı
~ k~tlrınek mümtiın 
ttı aına.kla beraber, b(1 

1 
n nazarıar daha lll -

c ade Oalatuaray htl _ 
d Um hattının ayaklaruı 
ıı:n çıkacak aayılarl 
)' kler &lbl olduklan o. 
unun cidlFJlden de 

•nıaşııınıyor ddUdi. 
lçılieınen iklncl dalrlh 

nde Fenerbahçe mO - Bayan, hehm resim size benzi -
da.taa.n a.ruından ,_., Dünkü maçtan 1ıeyecanlı bir safha ruan s - yecek, hem de güzel olacak .. Bu bir 

taı aUın, hlç beklenUmtyen bir fırsat yn. Fenerbahçenin blrnz geç parl:lmış oyunu gençlerle, Karagürnr1lk karşılıı.~rnı, ve S • S ' mucize olur. 
ca~arnıı. yalnız bqına altından kalkamıya- ümidi! bir §eltle do~ru giderken de hakemin berabere kalmışlardır. • ............................................................ . 
\e ı hücuınu sola çevirerek Sararime mü - düdüğü 3.1 Galatasarayın gallblyetinl Uan (- B k ) 
81 

lllıneı bir nzlyet J&l'atmı.,tı. Fener kale- ett1... Vefa 2 - Beykoz 1 ·• ir aç Veeize _ 
cı:a_~Ü':'ıde iyi bir pu almış olan Saraflm, O:>.latas:ı.ray: Osman _ Faruk, Adnan _ Vefa bu maçta tamamen M.kim oyna -
tuın Ut burun buruna geldlf;l halde, lll - Musa, Enver, ceıo.ı _ saıtihnttın, Eşfak, sa. masına ra~en Beykozun enerjik oyunu Aşka, kadına dair 
lund~z bir ~lA~ yüzünden topu önünde bu- llnı, Buduri, Saraflm. karşısında gal!blyeti güçlükte temin ede - Aııık aldattığını zannedip, kendi al • 
llı"~ &u kaleden dışarı atmak suretue m: F b h . Cih d F ıl ., Abib Es d bllmlştiı . Hakem Tarıkın idare ettl~i mü - v 

"•ılın bir ener a çe. a - az ' J..J<: - a • k ll b ı d . 'nsandır \> fıraatı kaçırm~tır. Ha ntı. Re ad _ Mellh Ömer Ya ar Rebll, sahakaya Ve!anuı a ını e a~ anmış ve anan ı . 
•rıL avaş yav~ Uk hmnı kaybeden oyun B Y 1 ş ' ' 0 ' başlama TUruşu Ue ileri !ırhyan top Sulh1- * 
q~t ~. ü \oııtrl)c bulmata ba!larken topu daha iyl Hakem: Adnan Akın dstanbulspor). nın 40 yardadan çekti!!'! en!es bir ş tle Bey _ !nsan aptal mıdır ki, aşık olur; yok-
lt~ la muvaffak olan Fenerbahçe de bel. •. koz kal~lne glrm~Ur. Oyunun başında .sa Qşık olduktan sonra mı aptalla.şır? 
ra,. kl!rıı!z blr hAklmlyeUe sık sık Galatasa - Omer Besirn gallb va'r.iyete geçen Vetalllar derll, toplu B 1. b h' k' 

aı<' ı • t ,. b 1 u sua ın ceva ını ıç ımse verme • 
Satt s nt yolcluyordu. ŞPref stadmda yapi'an maçlar 'blr oyunla Beykozu sıkuı Jimar.a a~ amıt . . 

bııla tarartan t~k fırsatını daha kolay • ıardır. mıştır. 
tlın n P'enerbahçe Mellhln hesabsız bir o - Lıg maçlarınuı ikincı devre kartılaşmaıa_ Beykozun enerjik müdafaaslle geriye çev * 
tt:hı~ Yüzlinden clddt bk tırsat kaçırınca, rıııdan bir kısmı da Şeref stadında yapıl _ rllen akınlardan birisinde ve 15 tncl daki - Aşk misafire benzer, umduğile deA'fl, 
haşı e B~ne Fener kale.t1 önünde dol~ağa mıştır. Neticeleri yazıyoruz: kada KAmran topu köşeden Vefa kalesine bulduğile kanaat eder. 

0 
lldı. gönder~ ve Beykcnun beraberlik golünü 

fak e;ınen aldı~ı pa.'n t.et baJ}ına süren E' - Beylerbeyi 8 - Ortaköy 1 yapmı~tır. Bu gole ra~en Vefa forved hat. * 
lle 

11 
anı 18 yarda üzerinde iken bir çelme İkinci küme kar§ılaşmnsı olarak yapılan tının bilerek ve anlqarak oynaması topun Kadın sevdiği için değil. sevilmek istc-

27 n evrıını~t. BıtlAhaddlnln çektiği frlkik de müsabaka Beylerbeyinin hAkimlyeti altın _ t.ekrar Beykoz yan sahıtsında oynanmasın- di~i için sever. 
tand~! dakikada Oalatuaraya ilk golü ka. da cereyan etnılş ve Ortaköyün bir golüne da AmU olrnu~ ve 23 inci dakikada rnüda - * 
llt"tt~ınıştu. Uzun müddet beklenen bu sayı karşı her iki devrede dörder gol yapan Bey faayı yaran Hakkı, yakından attı~ı ~Jütle Seven, sevildiğine emin olsaydı, sev -
llıı1 e OyUn ıuamt bir harnret Içinde geç - lerbeyi maçı 8 _ ı kazanmıştır. Vetayı 2-1 gallb vaziye te yük.st>ıtmı~tır. Bl d· 
leyhı~e bu arada ü.stü.ste de Galatasaray a. rtncl devre Vefanın 2-1 gallblyetlle netlee mez ı. * 
() ına e ÇeldJ~n kornerierin hemen hepsini Galatagençler 3 - Karagümrük 3 lendl. 

lla.~ de!etmıştır. Bu Ikinc! küme müsabakasıaıda Galata: (Devamı 9 uncu sayfada) 
~ ~: bh ~~ya ~kAn v~ml~n llk dev- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı~· n at8.$arayın tek sayıs1le bıttı. ( D u· · n 1 k 1 J başı;n~ devreye nedense biraz süküneUe yapi an !! kOŞU ar! 
ller hli 1

• Galatnsaray muavin hattının, Fe. 
~aı~ka r.uın hattına röz açtırmıyacak kadar 
lllııı C: 01U4u, ka t't netleenin alınmasına 
l3arat!ın'lcak bir ~kil alıyordu ki, Budur!, 
)allllan ' ~rat ve nihayet Salim arasında 
te ~~dı bir Pasıaşına be~lncl dakikada seme. 
}aııtı "e Salim 1k1ne1 colü güzel blr şüt.le 

~~n be 
~ı teıa:•ı rııt ümidlle utraşan Fener takımı. 
aıı 0.; sı ınilmklln olmıyan bir neticeye so 

~Yacıe ~n. tabtatlle bu sayıdan sonra dah:ı. 
~ir ın:lataaaray lehine blr şekil aldı. 

~a Oaıaı:det Fener kalesinde dolaşan top 
11ca<la 

8 
~araya yardım edince, 9 uncu dn

~llıı va aratım, Galatasarayın üçüncü sa • 
Claı ı>tı. 

te~- at:ı.ııara 
llı "'! do~ Y ltarflBl.nda a~ır bir ma~lübl-
bı ~atna~u Ri den Penerbahçe daha fazla 
llıl'denbır altlr dananmamak Için olacak, 
a~a ba.:ı Par1a.m14, oyuna h!kim bile ol • 

t Atuavı aınl4tu. 

1 
b11lda k~ı~attını :varan. fakat müdatan hat 
ll'llıçe htı dili lc;ln netlee verıniyen Fener
cı:rııa, P'a~:ınıan birbirini takib eden Ad _ 
b faa ecıı k Parçalanırca.'!ına kalelerını mü 
Ulcıuk,.a Yh~~· hücum hattı da tektük fırsat 

Mcktebliler ko şuya ba.şlarlarken 
~ " ııc Muhtelif mekteblerln 236 atletinin lştlra-
~ Unun uma kallnyordu. klle dün Şl.şll tepelerinde yapılan kır koşusu 
ı Şınnıı:tn. SOnlarına do~ru oraya buraya eıı b n tısan • muvaffaklye.tll bir organizasyon içinde geç_ 
llı Ir top mı~ olan Faruk, soldan ge. miştir. 

bo~\ O,ı:na~ı~ü~ün kuvvetlle bir kafa vur - Heyecan ve al~ka ne takib edilen yarışta 

23 saniyede blrmci, Seren ikinci, Kazım ü _ 
çüncü gelmı.,Ierdir. 

6000 metreilk yar1.4 Balkan k.ro.o; birincU!. 
ğlne haıırlanmakta olan atletler arasında 

yapılmı' ve ba~tan sona kadar heyecanla lat~- uıcıu~u bl ~ta yerde bekledl~l top da ahna:ı dereceler şunlardır· 
~ra .... al r Yerden 41 ınci dakikada Gr. 

1 
B"l s , t k. 1 taklh edilmiştir. Neticede Rıza Maksud 20 

"8.1 " ... esin - o ge ana o u undan Ahmed • .. ~ at~ e girmiştir 
9 27 3 

dakik 
2 

ıs· t bul ls 
1 

dakika 37 saniyede blr1ncl, Huseyln 20 da_ 
atrıı arayın F · . . n, - nn L es nden Ha - klk .. 0 1 Can ~~ !ltı dakika ııenerbahç~>ye olan bu lk- bib, 3 - HayBarpaşadan Abdullah. <t - :\ .,. san !ed .. e iltlncl, Artan 20 dakika 42 
"' ı.aınaınlad onra Adnan blr penaltı _ 6 'attan Hakkı 5 H d d ş saniyede 3 uncu olmu~lardır. Takım ta.cıni _ 

~ '"ll lyt 1• ha~ 
6 0 1 

t' a -d ay ~?nşa an a - flnde .ı3e~iktaş birlnclll~l kazanmıştır, 
~~~aıatdn o;nınn bu lkf müdaflln son da - a , - a n as ray an . . ........................................................... .. 

~~araya aptıklan bu azizlik az knlsın Ga. * 
lıU sadın ge~hnlıya m.aı olacaktı. istan"~'lUl Atıetlzm Ajanlı~ının 3000 ve 6000 

Erkek tarzında giyinen kadın kadın -
lığını kaybeden kadındır. Ondan hayır 
bekleme. 

* Kadına güzelsin diyen erkek, fenalık 
etmiş olur. Çünkü kadın, güzel oldujtuna 
inanır, daha fa:ıl.a güzel görünmek heve

sini kaybeder. 

* Kadını yataktan kalktı~ı zaman gör
rnelidir. Fakat yazık ki yatak odasından 
boyanmadan çıkmaz. 

* En gü-zel kadm, güze\ boyanan çirkin 
kadından da çirkin görünür. 

* Kadın güzelleştikçe çapkınlaşır, çap -
kınlaştıkça güzel görünür. 

* Evinde güzel giyinen kadın. sokakta 
güzel giyinenden daha mütekamHdir. 

* Kadının kadınlığı evind~ belli o:ur. 

( Hoş sözler ) 
Bu bir şey mi ? 

Ben hayata atıldığım zaman ce ·ı 

bimdE ancak bir liram vardı. 
- Bu bir şey mi, bir de benim hayata 

na611 atıldıkımı bilsen. 
- Cebinde bir li ran da mı yoktu? 
- Cebim bile yoktu. 

* C ebinde 
Tiyatro vcstiyerinde: 
- Paltornu verir misiniz? 
- Numaranız. 

- Numara yanımda değil. 
- Paloonuzu ben nasıl tanıynbilirim 

ki! 
- Numara paltoınun cebinde olacak. 

* Misafir m1siniz ? 
Evin bayanı yeni hizmctçiye 

etti: 

tembih 

- Bugün misafir gelecek olursa benim 
evde olmadığımı .söylersin. 

Kapının zili çalındı. Hizmetçi kapıyı 
f 

açtı: 

-- Bayan evde nrl? 
- Siz kimsiniz. nrlsafir misiniz? 
-- N eye sordun! 
- Bayan, misafir gelirse evde olmadıJ 

turu söyle diye tembih etti de. 

* Gittikten sonra 
Misafir, ev sahibinin çocul:runa sordu· 
- Yavrum, siz ne vakit yemek yersi1 

niz? 
Çocuk cevab verdi: 
- Misafirler gittikten sonra efendim. 

* Ayni maksad 
-- Daha rahat ya~ıyabilmek için ev • 

lendirn. 
- Garib şey .. Ben de ayni maksadla 

karımdan ayrıldım. 

···-·······lllı················································ 

Erkek - Doktor karıma, bisiklcıle 
gezerse zayıflıyaca?jmı sö11lemeden 
evvel ben tam yüz kilo gelıyordtım. 

ı< aybederse 
Kadın, bir arkada

şile bahis tutuşmu~ 
tu. Kocasınl haber 
verdi: 

- Bu bahsi kaza
nırsam, arkadaşım • 
dan on lir3 alacn~ım, 

bu on lirayla kendi

me. bır şapka ahrırn. 
- Ya kaybeder -

sen? 
- O zaman sen ba \a~ k:ı"'ıraın n<' gertne çekti~! penaıtı, gü • metrelik mesafeler dahU!nde tertib ettl~i kır 

ı_ 1~'~ca, 
0 

anı olan Osmanın avuçlarında koşuları dün Şl..şll sırUarında yapılmıştır. A-
l'ıdı. 1Un blrdenbue alabUdl~lne hız _ lınan Mticcleri yazıyoruz: 

3000 metrelik ko~uda Velldemir 12 dakika 

Zabıta rom rımız 
bt~gün 6 ncı 

s yfamizdadır 
-Yağmur yağdıktan ıonra sokakta deniz muharebesı 
oyunu oynadık. ben tahtelbahir oldu m. 

na on liralık bir şap

ka alırsıni 
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Ticaret Vekili Ankarada Afrodit romanından Finler Rus hududuna yaklaştılar 
(Ba,taraf> 1 ln:i ıavfada) olon -.. hll<n 1 buçuk milyon dolar dövı.e, çıkan mesela Cllaıtanfı t Ind A:vfada) laınamliltr. Bu bombardımanlar netlee 

cBir haftadanberi İstanbu!da me,gul 1httvac~ bUluna~ tthalt.tçıla.rınıızm maruz lbrahim Hakkı Konyalının sında dün de H tayyare düşiirmüşlerdir. sinde 16 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanınıf 
bulunduğum işler hakkında ~azeteler, bulundu~ mUşt:illA.t, allkadarıara zarar ver Son Fin tebli~nde §U malilınat veril - tır. Finlandiya hava kuvvetleri SovreC 
lıer gün parça parça malümat vererek ımeden halledilecek bir tekle int:ııA.b etınt~ bir tavzih mektubu mektedir: yu .. rüviie~ kollan ile =ıa.lzem~ depolarını 
efkarı umumiyeyi muntazaman haber • bulunmaktadır. J -s 
dar ettiler. Günün mevzulan arasına Ri- SpekülA.syonun blr kısım malların mev - Afo:odlt romanının müstehcen oldu~u iddia. Helsinki 2-4 (A.A.) - Kareli berza- bombardıman etmişler ve hava muhare" 
ren bu ~ler etrafında gösterdikleri ala - cudUnö g1zleml4 olmaaına rairoen, stokta. slle tabU n dller bazı t:ı.mseler aleyhinde hmda FinlAndiya kıtaatı bazı keşif ha- beleri esnasında 16 Sovyet tayyare.ıoi dilı-
kadan ve yaptıkları hizmetten dolayı ga- rımıa norn1al zamanlara nazaran endişe ve- dava açıldı!l maH1mdur. reketlerinde bulunmuştur. Bu kıtaat fÜI"InÜşlerdir. 
zetelerimize teşekkür ederim. recek derecede tenakua etm~ de[tlldlr. Bun. Bu dava münasebetUe aclı geçen İbrahlm d.. S ebli;;.,ı 

Gayri tabii fiat yükseltme ve spekü .. dan sonra bu piyasanın ihtiyacı bulunan Hakkı Konyalı gazetemlze 'blr tavzlh rnek- uşman hatlarına doğru birkaç akın - ovyet t "" 
Iasyon hareketlerine l:arşı aldıAım karar bUQmum ~yanın ithalltında en gen!~ mlk- tu'bu yollamıştır. Muha.rrlrlnin de mazur sö- dan sonra mevzilerine avdet eylemiş - Moskova 24 (A.A.) - Leningrad .~. • 
ların tatbikma aid hazırlıklan yapmak yasta kolaylıklar g&terUmek ve bugünkü rece~ini ilınld ederek matbuat kanunu hü- tir. keri mıntakası erkanıharbiyesi teblı~ı. 
üzere arkadaşlanından bazısını bir iki lmkAnlanmızla normalin biraz fevklnde mal tümlerine aykırı ~:ördüAümüz bazı parça- 23/24 gecesi düşman K.irkojaervi ve 23 Kanunuevvelde mühim hadise ol • 
~n için burada bırakarak Ankaraya dö- get.ırllmek su.retUe memleket tçlnde hlçblr larını çıkardıjtımız bu mektub tud.ur: Punnusjaervi arasında iki defa taarruz mamıştır. Muhtelif mıntaka!arda, ~~~~ 
nüyorum. Bu ıminasebetle vardıAım neti- malın yoksuzlut tehllke.nne maruz kalma. sultanahmed Sulh Birinci Oeza mahkeme. etmişse de tardolunmuştur. tayyare harekAtı yapıldığı haber verı ı 
celeri, efkan umuıniyeye toplu bir su - dıfı ve talmıyacatı tapat olunacaktır. sı tarafından ehllvukuf seçlldltlm tçln Sühu. Finl~....;.J:"~ kı~~atı S-.Lıms· almı" yor. Hava harekatı esnasında. 16 düşına# 
rette tekr;r arzetmeyi faydalı görüyo • ALINAN VE ALlNACAK ıet kütü'bhancst sahibi mühtedi Semlh Lfttfl wııu.ıJ.... - up ile 
rum. TEDBİRLER tarafından bastırılan Afrodit adlı tarlhl ro. Raata ~rasında Aittojoki'ye varmıştır. tayyaresi düşürülmüştür. ..~ 

PAMUK 1\fESELESİ manı tetkik etmiş ve kanaattml blr raporla Düşmandan 2 tank, 100 atlık bir ka _ Sovyet kıtaatının maneviyatı bo~ 
i İlk spekü'asvon hareketlerini, pamuk- Aldı{tımız ve bundan aonra alaca~ımız ted mahkemeye 'blldlrmlştlm. Asliye Yedlncl Ce. file birka k 2 ta k d fi t Stokholm 24 (A.A.) - İsveç g~ze ~ 
lu üzerinde gördük. Ancak bir taraftan birler şıı ~ekllde hülAsa edlleblllr: za mahkemesinde bu !.§in muhasebesine 'bat- 'w • ç arnyon ve n a o- telerinin Finlandiyadaki muhabırter• 
yerli fabrikaların devam eden istihsalle- İthalft.tın lhtlyaç g5sterdl~ döviz tthai.lt- lannuştır. a ·azetelerln 1st.thbar vezlfeslnl ııö- pu iğtınam olunmuştur. ffB -
ri, diğer taraftan giimrüklerde bulu113n çılann emrine A.made bulundorulacak ve ih ren blr kısım muhbirler vazifelerini kolayca Denizde ve havada Finli!erin Aksayi Şimaldeki muva 
Alman, !ta1yan ve Japon rnenşeli mallar, Uyaç gl5r!Udük~ pa,ın teıi1ye makamında ve rahatça yapmnk Için aralarmda anlaşırlar. Denizdt' düşmaın faaliyetini küçük kiyetlerinin ehemmiyetini tebarüz et. 
normal talebin "Ok üstünde bir miktar olan nkredltU kolaylıklan gösterilecektir. Günde valnız birisl ç:ılışır dl"'erlerl istirnhat rrern'l ı k 'f t h k"t tirmekte ve Rus kıtaatının maneviYil • 

" Bunun muk ...... 'll d ıthaı•t A 1 t · .. n ı er e ~ı ve nezare are a ·na "'' • 
teşkil ettiği için fiat yükseltrneğe hiçbir · o:•v n e 11 ımn, uev e edwrler. Ak~:ı.m üstü de arkadaşlarının getir. · · ) • - tı bozuk olduguw nu ve birçok firar ı•8 
makul sebeb yoktu. m urakabesi altında allkadarların viicude ı dl~l haberi arıı.Inrında p:ı.yla§nrnk matb:ıa - ~hıs~r. et1 rm.i_ştir. Sovyet tayyarele- • 

Bu vaziyet karşlSında aldığımız karar- getldece~l te-şekküller vuıtasUe yapllaca~ın lanna dönerler. İşte Be.mih Lutttnln dava - rı Loıvı~to sahıl bataryalanna taarruz diselerinin kaydedildiğini yazmaf'ıttB 
lar şunlar olmuştur: Sümerbank fabrika. d~n perak"nde fiatıann azrunl!erlnl te.sbıt sını da tesadüfen dostu blr muhblr dinle • eylemistir. dır. ıtı 
larımız, tesbit edilen fiat esası.üzerinden e me~ lmkft.nı elde ~dJlmlş bulunacaktır. mış vP d~er arkadaşlr.rınn dikte ettirerek Havada, 23 Kanunuevvel günü düş- Binlerce Rus askeri FinlandiyalılDft· 
azami randımanlan ile çalışacaklar, harb Çünkü bu suretle ithalAt 1le perakende a - Semih Lflttinln tsted® şeldlde neşrlnl ko - m· n ı\bo • K tk ·ı Eck hattınil iltica etmiştir. Gene bu sure .. , 
ten evvelki fiata nazaran yüzde .S Pa rasına. girecek spekülAtörlerln glzlenmeslııe lnyJa§•ırmıştır H • 'e o a ı e enaes mın- 1 ilti d b' t bu k mandaı ... 
yüzde 10 arasındaki fiat zammı rurctile meydan verllmemi~ olacaktır. Ma!~ı:ııt ~ununun verdi~! hakka day - takasını bombardıman etmiştir. Rus e ca e en ır a r u ol 
elde edi n yeni fiatlar, önümüzdeki pa- Yakın bir zamanda kaput beıt, kösele ve narak vnztyeıt lzah ediyorum: tavyarelen sivil halk üzerine mitral • Sovyet kıtaatının maneviyatı bozuk 
muk rekoltesi şartlarının taayyününe ka mamul deri, çuvaı &thnrilk resimlerı tenzll ı - üstünde cAfrodlt _ Eski Adetler:. yıı • yöz ateşi açrnışsa da ölen yoktur. Bin- duğunu sübayların efrada ancak taıı~; 
dar ayni kalacaktır. Bundan fazla ihti - ed.;:etktirn tal bt t zııı blr Jdtab ilk bakışta lıuanda tarlhl blr nefis cephede havanın güzelliği dola- ruz anında mühimmat verdiğini 11 

yacı:nız, ihraç edece~imiz pamuklarımız · ara an e a~ayacak arz temin tetkik ozannını uyandınr '1 b"lh Ka ., tank mürettebatınm ekseriya tanklll # 

ı olunmak ve p\yua zorlu.tıarını gidermek gl · yısı e ı aı:ısa reh de tayyare faa -karşılığı olarak muhtelif memleket er • b • Ben tenelerdenberi mtizelerimlzde, arşlT - 1' t' k k 1 nn içinde hapsedildiğini söylemiştir· 
den temin olunacak ve piyasa mevcudu 1 tıc.uJ tedbirler alınırken, dl~er tarartan lerimJzde kütilbhanelerdc tettlkler yapryo • ıye 1 pe ço 0 muştur. 
daima talebin fevkinde tutulacaktır. Bu çok yakın zamanda çıkacak snlih!yet kanu_ rum. Tarİhle ve tarlhl e.serlerle me~l olu _ Fin tebliği Sovyetlerin rlc'atl , 
arada ehemmiyetli tedbirlerimizden biri nundan Mnra daha orfddetlenmek üzere k•lV- yorum.Türktyenln en büyük gazetelerinde Helsinki 24 (A.A.) -Finlandiya resmi Helsinki 24 (A.A.) - Şirnalde ~"t• 
de kaput bezi üzerine mevzu gümrük vetll bir fiat murakabMt ve devamlı bir kon ve en tanıllDUJ ve ileri mecmualannda tari. tebli#i: yet kı~atı Petsamo'dan ötede rıc 3Blt 
resminin tenzili olaeaktır. trol her zaman piyasada kend!sinl göstere. ht ~·azılar yazıyorum Tnrlh i•lertni tetklk e AglaJ·.. · tak t ·ı devarn <>tmektedir. Bu ric'at bu sııb DERI ceırtır J • .., - .. rvı ının asını amamı e geri "' r 

Tutiu~muz yolda netl~den emin olar"k dden ukımn~onlınroatbulundum. bŞ11mldJye k~ ... - a~clık. Aglajarvi, Finlandiyanın cenu - daha bUyük bir sürat almıştır. Ruc;ldııi;· 
Kösn!e ve umumivetlc mamul deri ü - n.a - "' ar m u.ıem nce anınınıyan n erce v.,., •• b d S co-ı 'j "yi d t bl' t '!ı)er 

zer'ndeki fiat tercffül~ri. bilhassa hariç- Yu• u rken. mıı.lt!ıı.dımızı ~ hedeflertmlzi ı;ok ka bul !trak ort.aya nt.tım. cTopkapı samyın • un n ovyet bududuna takriben 30 ki. oa mı arvı e a ı ye e mı:. 
tE'n ham derinin getirilmemesi ve ima _ tvt kavt:amı-. old~klannı kabul ett1~im 1t • da .1erl üzerine yapılnn~ e.skl harıtalnr .. adlı lonıetre mesafededir. Bu m.ıntakada Her- Sovyetler bir hafta evvel kanlı fedıı # 

dd ı . f k hatlt taclrlerımızın ve ""'rakt>ndecıı ... ı h" ı ~ ı y d · k" ı' kl 1 1 · i ld kl n bU # laUa lazım o1an kimyevi ma e erın ı - ,~ "r n u. kh.abım Avrupa ve Amerika mm llemtnde ernege evam edıyoruz. ar ' ara e e geçırın ş o u a b' 
damna veya fiatllrmın yükselmiş ol - ~ii:~~~ /ş bl~g~ ynp::_s:rı•tı arzu ve .şlddet- 1 pek az Türk muharrlrlnin eserine naslb olan Aglajarvi meydan muharebesi 22 Ka- tün kuvvetli mevzileri bu suretle tıJ 
masına atfoluyordu. Buna göre aldı~ı - r ere rum g.....,..::rznlyecek ~l:llde ha iyl bl .. al~k U k ıl dı Lıld T lhl · ' r~ket eodeeeklerlnden fÜphe etmek Isteıni t tJdklo ını ablre arş an vet sn il L edllardl nunuevveli 23 Kanunuevvele vasleden liye etmis oluyorlar. 
mız tedbirler şunlardır: yorum.. - e . r çok dillere ere me · gece Rusların mağlubi til b't · Karlar icine gömülen tanklar 

Ham deri ithalini temin maksadile de- ~ senemt vererek F..sattr tarihlle meşgul ' ye e ı mış ve J 0 -
ri fabrikaları emrine 75 bin İngiliı lira • Polonyaya mal ıönderenlere oldum. Bugün Türkiyede pek az ldnısenın Ruslar muhasara altına alınmıştır. Rus - Sovyet tayyarelen ric'at etmekte 
Iık akreditif imkanı verilmiştir. Di~er . Ank.ara 24 (A.A.) - Ticaret Vekale - ı klltübhaneslnde bulunabilen nndlr tarih esa. lar mukavemet etmişler ve teslim olma. lan Rus ordularını takib ederek iz'a.Ç ~ 
kirtı •evi maddeler için ı:ıkıntımız olmı • tınden. tır kitabıarı kütübhnncmln kıymetli eserle _ dan evvel bir çok zayıat vermiş!erdir. den Finlandiva kuvvetlerine biicıt • 
yacakt1r. Çünkü bu defa gümrükten <;ı - Polonvaya mal sevketmis oıup ta son 1 rı arasında yer alır. Sultanahmed Sulh ce_ Meydan muharebesinde Ruslar 1000 etmektt' ise de muvaffak olamatnB~d
kacak Alman menşeli ma

1
lar, arasında vazfyetlC'r ~olayı.sll~. alacakları hPni.iz Po za mabkemesl ndını blle tarihten alan cAf. esir ı.rermişler ve muharebe me dan nda tadır. Bı'r cok 11'llzetecı· ve dı'rter şaht 

• bu maddeler mevcud oldu~ gibi, 1nııil- lonya kle-rm~ müesse-sec:ince Türki\•e rod'tıo Iritabını tetkik ettirmeye lll:r.um görür .. .. Y ı ~~ "' ~ bir 
terC'. Fransa. İsvicre, Belçika ve Holan - Cü;nhuri.vet Me~lrez BankaFın=t ha\rale ken !;nzası Türtlye kadar Garbda da tanı _ 2{)QQ ol:.ı. bıra~lardır. . ler kanh karların icine !!Ömül~tı!? dir· 
d adan celbedilecek olanlar için lazım ge. edi mem~ olan ıhracatçılanmızın ve bu nan lbrahlm Hakkı Konynlıyı ehıtvukuf 0 • Kareli berzahında, faalıyet pek azdır. cek kırık Rus tanklan görmuc;ler • 
leıı akreditif emre amadedir. r:emlekPtte-n sa ir ruretle:_'e .ticari. m:ıhi. larak seçmiştir. Bu İbrahim Hakkı Konyalı Son günlere nazaran Sovyet tayyare Bu, ric'atın karmakanşık vuku buldıJ. 

Bu hususta niğer bir noktaya daha i- v
11

tte alacal"ı olanıann mu~bıt vesıkal~ - Bulgarlara üç kuruş on paraya ıı:atılan ıarL ku\'Vetleri daha az faaliyette bulwımuş ihmu i!';hat eder. En ihtivntlı bir hC~~, 
şnr~t ı.>deyim. ~ramul deriler üzerind,.ki r e en (Ye~ 15!1/194.0 tarfhıne kadar Tı - hi veslkalanmızı yak:ı.latmış, BUyük Millet ve muvaffaki etle neticelenmi en ü u _ .. . • r Z7 

1{\imrük resim1ı?ri genic; bir nisbet d~h~ - car,..t Vekalctıne müraca~tları tebli~ 0 _ Merllsl'lln ve bütfin tarihseverlerin takdl _ . Y .. Y ç . _ ha r.ore Petsarno cı\larında Rusla. 
linrtP tenzil cdilece~i gibi deri sanayıl ıle lunur. rinl kn7.anmı~ı Bu İbrnhim H:ıkkı Konyalı çuş )apmıştır. Hava dafıı toplarımız, ıJo bin kişi kavbetmişlerdir. 
kundura sanayii ;,izerindeki muamele Plıi P.elstn Am~rlka haritasını tanıtmaya &>;yet tayyaresini düşiirmüştür. ~ Ganimetler 
vergisi de yenidE'n tetkik olunacaktır. Boşanmalar ve.slle 'lldu~u Için alnında Ebedt şef Atatnr. Şımaldl' Sovyetlerin vaziyeti vahim . • . • pe~ 

KAHVE kUn bo.~esint taşır. Senelerdenberi ihmal e - HelSinki, 24 (AA.) - Şiddetli kar fır Fınlnndıvalılar Salla cıvarındıı n e. • 
R .... •n elimizde 4000 çuval kahvemiz "'ar- • • ÇO g" a } fOr ?. dlleıı tarih yadlgftrlarını bularak yaz.rnL7 ve tın aları, Finlandiyanın Jimal ısteplerin _ co k ~ta nimet almıslardır. Bunlafl etrOl 

dır. ildnclklinunun birinet haftnsında yirmi nJÇ1D _ oruann tnmtrlf!rlnl, muhntazatannı temtn et i den karmakanşık bir halde ric'at etmek- rasında yığ-ınla nakil vasıtalan, P e.d· 
bin Şu'batın 15 ine kadar da ayrıca 30 bin (Ba•taralı 1 incı' sayfada) mls~ir. 2 - Ben b!r çok yazılarımı tanınm~ t ol& S t k t t h . 1. i b" depoları. bir çok portatif modern r , 
çuv!ıl gelPcektlr Bu miktar memleketin 9 "' b1r m~ua olan Y~lgün'de neşrederdlm o c n ovye ı aa ının ezıme ın us. . var 
aylı~ i!'-tlyacını knrŞ'Jar. Du kadar ıı:enl$ blr sım okuyucu'ar da erkeklerde arıyorlar. nklt Semlh LOtflnln Per~embe adlı bir ~ec bütün vahiml~tirmektcdir. Fırtınalar, vo lstasyonları ve harb levazı.rn 
sto;. esasen sp"külfı.syona tmkln vermlyecek Aca.ba yuvanın yıkılınasında kaynanalar muası vardı. MeemuMt satılmıyordu. onu her türlü ve.sait ve iaşe maddelerinden dır. 
de~cc.ı><!e fazladır. ve bazı muhitler tesir icra etmiyor mu, tutturmnk ve revaç vermek Için benim 1m mnhnun olan bu lotaatm tark hududu ta Hava hiltmnlan el-
F·ıı"e"l nl~kadıırlar, bu vaziyetl ötrenlnce, dersiniz ,zamı Imfianmak hıtedi, kendisine yazı ver - rikiyle kendilerine lazım mevaddı alma- Helsinki 24 (A.A.) -Dünkü gün f{ş, 

apeı- '!\.. .. yon durmuş ve bugün kahveye kl - Ben erkeklerle, ayni zamanda bu söy 1 mdn~l tçlkn ndylarca ısralh r etttbl. Adraya hatırlı a. ları imkanını ortadan kaldırmaktadır. sin ki ye hiç bir hava taarruzu o1JrınrYl11 , ıosu 110 kuru~a dahi tallb kalmam~tır. 1 dikl . d d k ı..-ı.. • m nr oy u ~ n are en en btr tek ya. F" 1 ci' 1 d o 
ÇAY e . er~m e e aı.nuat buluyorum. rr:ı alabfldl. Bir hafta .~nra da meemuB$1 aü. m an ıya ılar, Fin1andiya - Norveç tır. Fakat hava dafi topları mevcu ~ıt 

Şımdiye kadar anketinize cevab veren rümsOzlOkten battı. Yazı yazmadılhm 1,.ın hududundan çekilerek Şimal Buz Okya - mıyan ve sivil halkla meskıln bultl~Y 
Y~>n\ tthnlfıt ıcın ıcnb eden akredlttf, lt - ku e;• "' ı 

hal •-eılnrın emrine arnade kılınmıştır. Ya- o yucularınızdan bu noktaya temas e _ mecmuasının batışı bir suçsa bunu tmzamın j nusuna yüz kilometre mesafed~ kft.in Ko. şehirlere müteaddid hava hücumla~ıc'd' 
kın znmnnda fiatlarm tamamen normane _ den hiç kimse çıkmadı. Halbukı bunu size 1ışererını korumak endJ~emle yaptım. Mazur jenjervi kasabaruıa vasıl olmuş olan Sov pılm~ ve Sovyet tayyareleri Tap~ı ııt· 
eect>~ı tablldlr. ıçim sızlıya sızlıya yazabilirim. Çünkü görs-ünler. ittiralannın hesabını adalet ll - yet kıtaatını takib etmektedirler. sivil halkı mitra~yöz ateşine tutınuşte; 

t bö. 1 b' h.ad· i k nünde soracıı.~ım. ,,..,8r 
DEM R Ye ır ~~ ısen n alıramanı bulunu- 3 _On beş gün evvellslne kadar Tan ga _ Hava muharebeleri Viborg'a gitmekte ol:ın Sovyet taı.: :JI 

Memlekette mcvcudü nzalm~ bulunan de yorum. zete~lnln dnlmt muharrtrleri arasında ldlnı. Helsinki 24 (A.A.) -Bir çok Fin şehir lerinden ikisi düşürülmüştür. Ab0Y
11 tıl' 

mlrln süratle ve Ihtiyaç nisbetinde eel bi ı- Genç bir kadınım. Bundan 14 ay evvel
1 
Bu gazete yazılarımı senelerdenberi en ıtı • lerine karşı tertib edilen hava akıniarına 3 hava hücumu olmuş ve bombatar 

11 

çin r.lemlrcllerln ıstedikleri bütün kolaylıklar bir gençle evlendim. Fakat ailesi beni is- nah sayfalanna kor n lmzamı da kasamn _ 350 Sovyet tayyaresi iştirak etmişse de mışsa da hiç bir netice vermemiştirj sf 
te!l''n cdllmlştlr. Blr taraftan yakın zaman temiyordu. Henüz birbirimizi tamamen dald f'n büyük punto harflerle yazardı. Ben. Fin hava müdafaa bataryalarmın isa - Dört gündenberi Sovyet tebliıtlı: bil' 
da Ithal edUecek demirler için akreditifler den yazı nlan dill-er gazeteı d b nı bn..n~ u 

b ı di"' taraftan Karabtik anlamağa meydan kalmadan araya bir • t" rihr.' bfıyfik ilst d 11 er le e ,,.IL betli atışları bu tayyarelen pek yüksek- Finlandiya tayyaresi düşürüldü~Il .:ı· tt ; 
açıım:ş u unuyor. ı:.er ok f d 1 . d" Tü' Ili d 1 1 • · . ı a ve a m o arat okuyu • t v b . b' k d' H k'k t h' bir rl 
fn'brlkr.mızın piyasada lüzum görülen had - ç esa çı ar gır ı. r a avPre er so- calarınn tnkdlm edlyorlnrdı, en uçmaga mec ur etmesıne maen ya- dirme te ır. a ı at e ise ıç r 
delenmiş demiri Marttan 1t1baren l.stlhsale kuldu. Kocama aleyhimde telkinler yapı- T.ı.n gnzetest Semlh Lt'ıtflnln bazı kltab _ pılnn bombardımanlar müesslr o • landiya tayyaresi ziyaa u~ramanııştt ' 
bal!lıımıısı. demir fiatıarının da yakında nor larak aramız açıldı. Hiç yoktan temiz bir ıannı sattıltı için, toplnttınlan Atrodlt ldta. dsJ' 
malleşmesinl temin edecektir. Piyasadaki gaye ile kurulan yuvamızın yıkılmasına bını mfidataa eden btr yazı yazmı~tır. Bun _ cevablar her halde dijerlerinde oldu~u maddt değildir. Bu yüzden yu~ası:tl p 
end'"ele'", şimdiden zall olm~ ve flat.lar te- sebeb oldular. dan sonra aahlblertnden M. Zekeriya da ba. gibi kendisini memnun etmez ve bize müs soğumaz. So~udu ise, erkeğin ~ 
nezzüle mcyletml~tlr. Şimdi, iş işten geçtikten sonra, nadim na ,u tPkllfte bulundu: tchzi müstehz:i çatmasına vesile vermez- u~ramıştır.» ___... , 

ÇUV AL oldular. Bu işi yapanlardan ı-oğu benden - Siz de oen~ yazınız. toyalım, hareket di. Bilmiyorum, anket muharriri evli mi- .ıı!J 
ıı oı.run. . . . . B d t• k l'fre;7 

İhtlyacımızı kar~ılıyacak kadar yenl mal af taleb etmek üzere evime geliyorlAr. B"h meti nef.s1mt, hayslyetımi, fmzamın dır. bekdr mıdır? Şunu iddia ~debilırım ,ursa a par J onb J<llıf 
celb! ıç~n alereditiner açılmış, stparlfler ya. Kocamla ayrı ya~ıyoruz. Bazı kimseler şcrtflnl her ~yJn fevlclnde tuttutum ~ln ki, kadınları hiç tanımıyor. E~er tanı • 1 Bursa 24 (A.A.) - C. H. p . .,1iif-' 
pılmı~tır. Dl~er taraftan çunl ve kanaviçe- k di 1 dl"'l d h ı ı li hl./\kl •- · b .. t 9 d p rH JY• ... kocamın bana karşı .sevırisi olmadığını. en ~'le ver ı<: m cevRb şu oldu: say ı. o assas, maz um, ç ma u ann A.Ongresı ugun saa a ıı • rf'e• 
nin gümrük reo;lmlerlnde çok genlf nlsb~tt~ ..,. B i5 ·.ı 
tenzilAt yapllarak tndlrUme_,ı yoluna gldUe. bir hevese kapılarak beni aldı~ını söy _ - en lmramı, ~renmı Lsttmıar ettlre - fenalık yapmak kudretinde o~madıklannı tişi Zühtü'nün mürakatbesi ve re {e.f 
cekth. Muvakkat kabul wıulünü de kaldı • lüvorlarsa da. ben bunu kabul ctmiyo • mem. Muvaza:ılı 1'Iere hlç gelemem. Tekıın. pek iyi bilirdi. Bir karıncayı öldüriniyen fUt'in başkanlığında açıldı. Yüıdetld''~ 

~ nlzt bir hakaret sayıyor ..-e ı•te gazeteniz! . . . .. .. .. ıun "' 
raca~ız. nun. Kocamın beni pek çok sevdi~inc k:ı- terkedl~rum. kadın, nasıl bır yuva yıkabılır? la ha1k ve koylunun hazır bU t <tl 

BUGLTNKÜ VAZİYETİN niim. TPlkine ka'Pılarak vuvasını vıkmış- B~>n mMamdnkl kttablıtnmı hazırlarken Kadınlar daima erkeklerin sü!ilkle - kongr3da vilayet1n iktısadi, içti.JtlB sı~· 
SEBEBLERİ tır. Benim başıma bu fel~ltet ge1diktr>n asa~ıyo Nacl Sadullah indl. M. Zekeriya 'bu dikleri akıbete giderler. Bir kadın tek kültür isierine dair çok saminıi "~ileıc~ 

Bugün memleketlmlztn ıthalM bakırnın _ ctonra bir yuvanın yıkılmasında, haricl lmuhb'r~ daima 'bu glb1 lflerde l!tlhdam e~tı. başına bu akıbete yürüme~e cesaret ede- kah göri.işmeler yapıldı. Kongr3 Jtloe.• 
dau bir sıkıntı geçlrml~ oldu~u meydanda- tesirlerin pek mühim bir rol oynadığı lta-j~ ırın bu yazıyı kendblnln yudıf,mı ~öyle - mez. Boşanmak için müracaat ~tmiş ise, leri ar::ısında en ziyade ziraat ve 

0
rd0' 

dır Ancak bu hal, lthnllHnnızı kar~ılıyacak n aatine vardım. di ve 8';ıı.1u~t.öeylu ~rketkmdemem 11dçlin bana: erkek sebeb olmuştur. Huysuz ve geçim- rife m li tealll k işler göze çarpı)' r dt" 
tediye vıuntalarımızın olmamasından de~ıı. M 1 f .. b k - .'1; n n nuze a ar ge m. SizJnJ~ btı · 11 ]<adıl ıt 
ithalat tlc~etlm1zln EtJQldenberl tahassul aa ~'>~ ~~~evver ta a a arasında yük bir tnrlhel ve ıUim olıırak röportaj yap. siz bir hale gelm~ ise, onu <:ileden çıka- Kongre ~aaliyeti akşam e .. e dfl 
eden yeni vazlvcte kolaylıkla intıbak ede _ da aiJPsının sorone uyarak yuvalarını yı. tım. Yı.2ımda size hakaret yoktur, dedi. ran erkek olmuştur. Şunu bilmelidir ki, vam ettı. Memleket menııfıil'l 
memesinden do~mu~tur. Talı:u Umltedln bu kanlar bulunuyor.• Ken,lslne l~yık olan cevabı verdim. Ondan daima erkek bir kadını elinden tutar. E- mühim kararlar alınciı. 
gür elinde İngllterede 500 bln, dn~rchan. • c·· . A l ( d . . neJ].Tt.nı· sonrıı di\ karaltola kadar götürerek pollae linden tutulan, itina ile yu"riltülen bir ço- ----, r..,, 

azın re a re•mın t u ,.ttım T t k UbU d k. raş ı , •. tıetıbl~\1 memleketlerden ıthalAt tçin 400 bln • t . ) es m - . cugvun ayamnın takılıp düşmE'~ine imkan o onya n 9 1 a 
ve d!lter merrıteketıerde de takriben 100 bin ı• emıyor : 21/Kiinunnenel/1939 ı:o· ctal 

B k •: ta k ,_ k d ı var mı? .. İstedi,.. vaktinde verilen çocuk CRaıııCnrnfı 1 inci ~vfn b'' }ıtY sterl 'ng kt ı mUyon sterllnge yakın bir mev_ c u an e~ or ya çı ararAI'\, a ın arı ihrahim H:ıklı:ı Konyalı 6~ ... 

cudü vardır. Son tatbik mevkiine giren ka- birçok hücumlara hedef tutmasile, kndın- ağlar mı? Emniyet Müdürü Muzaffer, 
rnmamc lle hububat ve canlı hayvan !h _ ]ara karşı bir hıncı ve iğbirarı olduğunu ları seç~inde husust bir dikkat göster • Bence bu davanın sebebi şudur: Er - susta şunlan söylemiştir: tler ~'' 
rncatı ~erbesttsı. thracatımıza yeni blr ge - sandığım muharririnfı Nusret Safa Coş- diğini seziyorum. Binaenaleyh, muhakkak kek kadınla meşgul olmuyor. Kadın bir - Yapılan araştırma cemtye d ı11ıt 
nişleme hnmle~ı verece~tnden bundan son. ku lA b' ı k ı· k' hü ·· · tl tutt ğu t · · · · .. .. tatlı ve sevı"mlı' hastadır ki, hE>r gün ala"- nununun vilayete verdiği muta ~ jt>l' ra tedlye mfişkülo.tının bllsbiltün gayrt va- na evve " ır sua 80rma ıs ıyorum: ı snu nıye e u ezını ıyı yuru- J{!ııo• 
rid olnca~ı AşikArdır. Bu arada mnden Ib _ Acaba muhterem muharrir, niçin avu- tebilmek için, kadınlara düşman avu - ka, her gün şefkat ister. İhma~e ltlkayd rakab,. salahiyetini kullanma 8pi1tr' 
racatımızı hiç nazan itJbara almıyorum. katıann fikirlerini alırken, kadın avu - kat1srla konuştuğu .anlaşılıyor. Bir de kalamaz. Paranın satın alamadığı kadın1 rettir. Araştırmanın brujka bir J1l 

Amerlkadnn vo.ktlle lthalltta bulunm113 katlanmıza da danışmamışttr? Avukat- kadın avukatlara baş vursaydı, alacağı bunlar B.şık eder. Kadın hiç bir zaman ti yoktur. 



9 Birineikinun tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

SON POSTA 

Zehir li gölge 
(Baştarafı 6 neı sayfada) 

satahiyetle jşte ilk raporumu veriyo -
rum: 

Za•bıtanın Portekiıli mühendisi ya -
kabmak üzere ıbizim evi muhasara e
deoe,&ini öğrendikten sonra muhasara 
hattın 1n bir noktasının çok zayı! kala-
catğını gördüm. Ve bu noksanı telafiye 

9 Birincikanun tarihli bilmecemizde tan sokak 3 numarada Kemal Tözer, Anta- karar verdim. Bahçede beni gördüğü -
ka 1 - oruz. İstan- ra Orman çırtııtı blra in~arlar fabrikn.c;ı nüz nnktada erkenden mevki aldım. 

zanan arı aşagıya yaz.ıy veznedan oğlu Kayhan, Istanbıil FerUtôy .. . . 

Bi-N BiRDilEK 
BAT AKMANESI 

• Yazan: Reşad Ekrem 

lhtilcilin üçüncü günü 
bulda huluna!l talihli okuyucularımızın Paşa mahallesi Kahramanbey 30h:k 103 nu- Mu~ahe-delerımı kısaca sıralayayun: 
Pazartesi, Perşembe günleri öğleden marada İhsan, istanbul a uncu :ınekteb 1- Po:tckizli mühen?i~in benim ~ulnn • Fakat onu da diğerlerile be - Sadrazam Hafız Ahmed Paşadan bat 
aonra hediyelerini bizzat idarehane • kinci muf talebesinden !1.36 Soeef Xansun. dugum bahçe tarikı1e kaçma'dı~nı su- raber, padişa.hın elinden alıp pa _ ka, bütün kubbe veziranı. mazul olup 
Jnizden almalan lazımdır. Taşra okuyu. BOYA KALEMt retı kativede temin ederim. Gerçi li - ralarnağa karar vermişlerdi. Hafız İstanbuldaki saraylarmda oturmağa. 
cularımızın hediyeleri posta ile adres- Gaıt11nteb erkek Ilaesi talebesinden 158i zin görünmenizden on dakikn evvel J>~şanm sara~ına ~apılacak ıh":~hücum, ö- memur edilmiş vezir ve mirmiranlnr, 
leri .. · · Seyfet.tln. Ankara Maar1t Veklletl muhasebe pePcerede bir başka erkek gölgesi gö- ııu alı_n~~ bır yagt?a ve kathama kadar de!terdar, Kaptan paşa, Tophane ve ce-

ne gonderılir. müdür muavini .Mehmed All kızı Nerlman, .. d" ld b varabılırdı. Halbuki. zorbaoaşılnr, Hafız behane eminleri devletin büyük zabit 
Bir k'lo çiko:ata İstnnbul lA uncu mekteb 385 Emlne, Beyoı- run u "..e pencere ~çı ı amma ~ra - lP~şanın, Yahya efendinin, Hasan Halife- ve memurları Yal k"şkü· d ks k'• 

ın 2 nct okul 1'70 Muall!. dan aşRgı atlıyan kımse olmadı. Bına - nın, defteNiar .Mustafa p~anın, ve Dör • . , • ı 0 • An e se en ı 
Kadıköy U inci ilk mekteb Hilmi Soydan. AYNA enR]Pvh herif şimdiye kadar bir başka düncü Murada sadakatleri bilinen diğer şıd~ fa.z.a vardı .. Şeyhıslam da, ul~~a • 

B. f Ib 1 t ıekab' · la b"t" d.. nın ılerı gelenlerınden otuz kırk kişı ve Ir u o opu (St>n Posta batıralll yolda!'l kaçınadıysa hala evin içinoo bu d ırınl sailray rJmı, u un . oş~me ve kazaskerler ile ayni köşkün ayrı bir sa • 
ista l:ı ı Be..t-........ ta k ı taleb ı d 1 d ,_ i B · 1-.. ... 1 ayama ar e ara arında taksım b ıle et - 1 d 'd" ?.onguldak Gazi Dk okulu sınıf 5 te ag3 n u ~-- or o u u . es n en ~nuyor emel'\.t r. ence evı ~ an miş bulunuyorlard İhtilT .. .. - - onun a ı ı. 

Baındl. Sul•yrnan Caner, İstanbul }<abataş Ir.zet paşa asa$ !vi ce aramalL'5ınız. Pencerede gör ııü daha alaca ayd;nlıkta al~ uçu:cu ~t İhtPalin birinci günü saraya gelmit 
MUHTIRA DEFTERi saka': 14 ınumarada All. Istanbul CümhurL d" v ... d bo 1 'd' Garib m~ydanmd Be da 'd meyddı,At olan Hafız paşa, padişahı bulamadı~ 

yet kız llsesi sınıf 2-A da Nebahat Z>zer. ugum a am uzun Y u 1 ı~ ' d daan yazı gı en ca e, - için kat'i bir karar verememiş, Muract 
(Son Posta hatırah) KİTI\B se!'t, adeta rnibaniki diyeıbilecegim ha- mey anın n Ayasofya ve Saray etrafı- oer . k d hı"d' d .· . k ı lt 

NeTşehir diş tabibi M. Fevtı o~ u Hul!isi, . . na giden yollar, bin bir ayak bir ayak üs ~ ıncıyc a ar a. ıs: : se~ ırcı a ma 
, 'I'okat defterdarlık evra.'k memuru 'l1evfik Çal'l:ırı Kurtul u~ (>kulu ö~retmenı N edirne ro~~ U cı:. vardı. . tünde, malışer gibi kalabalıktı. Ranlarda, uzere sarayı~~ çekıh.mştı. ~arayındı:ı. 1~ • 
kızı Gônüi Demirel, İstanbul Hayriye llsesi o~ltı Yaskln Tümker, SıvM emniyet mfıdfir_ Şım~ılik bu kadar ... Sıze yardıma hamamlarda, kahvehanelerde bekar 

0 
_ zım gelen mudafaa .tıazırlıgınd:ı bulun .. 

10-D de 305 ic;maU Naza, İstanbul Eytib Ui~ti komi~rl Bek:tr Çevik yeten:ı Flk:rly~ devam edeceğim. Yeni muavininize ve dalarmda ve camilerde barm~n yüz bm- muş. böyle. ihtilallerde ·vezir sarayl~nna 
l6 ıncı ilk okul sınıf 3 talebesinden Selamı An~ Oobeci Sa~rya mahallesi Burgu recC'ğinb. direktifler olursa nipnlmı ı:roe h~4lt. pü.rsiljh, sokağa dökülmüş. saldıı:nıak ilk yapılacak . şeylerd~n ıken. 
Arda samsun İnönü okulu sınıf 3 de 105 soh., ı nurnarada Mumtaz. Çorlu orta okulu Necl~ t il b'ld' i . ri d tü Yalınayak lo.~~ açık bir kopuguw n da kendı sarayına hucum edılmemesı, sadra-. a wsı as e 1 ınnen zı ca e e- . · V • ~· - • • • • • • .. ııunıaraıı Fuad Ardalı. sınıf I-B de 341 Niyazi Durmaz. Bursa Çeklr- . . . . . hı, kuşagında bır hançeri, bıçağı, omu _ zama bıraz eınnıyet vermıştı. İkıncı gunil 

M'ÜREKKEBLİ KALEM ~e Mnhmudlye oteU 1 nurnarada Hadlye. rı.~. vazıyeh ve tah~katın V seyrini 'kcn zundan ip ile çaprast asıl~ bir kil!cı Melek Ahmed ağadan bir tezkere almış . 
S P ta b t aJı) İc;tanbııJ Takslm Il.se.!l sınır 2 de Muammer dısınd~>n fırsat düştukce agreniyonım. vardı tr Silahtar bu mektubunda saraya ,.1 4 ( on os a ır Ö . ' ' • • " 

Antara Işıklar caddesi Kardeşler apartı. zbey. Şu dakikada en büyük temenpim Size bu _Bugün Saraya yürüyüı vardır!. Yol kan yollar ihtı1Alciler tarafından tuttıl• 
lllanı 5 nurnarada Gökçen, İstanbul 49 uneu RESİMI. .. t EL tşt MODELI <ıkş3mki mua~lemi unutturatak ve dSI yoldaşı. ayakdaı ayakdaşı, omuzdaş muş olduğu cihetle, Ahmed Paşaya, sa 4 

~ okul .ııınıt 3 talebesinden Selina Uygur. Burs:ı Ziraat mektebi müdürii kızı Reyzan bizi barıştıracak hizmetler ifa ~ek omuzdaşı, arkadaş arkad~ karındas ka- rayına kapanıp kalmasını. padişahın va c 

tanbul kız llsesi talebesinden 842 numaralı Keyda, B:ı.lıkeslr Necati bey ö~etmen olru1u fırs:ııhm bulmaklığundır. Hü'I'J'D@tlerl _ rındaşı kollamalıdır!.. . nı:ıa gel~eğe kalkt:ı~masını ~~siye et-
Ays~ı. İstanbul kız mualllm mektebl meslek sımf 1-B de '701 :Ahmed inan Konya 2 ınci . 3 ... f k b l d' . Se :k i -Sultan Murad aman dilermış ... İs • nıış, padışahm kendısıne olan ıtımndınırı 
:nır LD de 325 Nimet, İstanbul Selçuk kız orı!u kurmay b:ı.şkanı ~ln Mnfid .Ako~az. m1 ut ~ ,. a u ~ 1.nız. r om ser tediklerini !~.YÜ?·· amma .benim taeıma da eskisi gibi devam ettiğini bildirmiştl 
ll!Utüsii talebesinden 295 numaralı MezJ_ İ-marta posta telgraf müdürü ktzı Perihan. bf.,•.:. Fahn muavinınız Necdet ve taııtı:na ~esinler dem~... . _ Saraydaki devlet ~rkanının toplantısı .. 

Jet. Konva llsesi sınıf 4.C de 836 .AdU Karaağaç, 'MPl..-tubun son satırlarında serkomi - - Hunkar kula h?yun egegelıniştır ••. na Receb Paşa riyaset ediyordu, sözü ge .. 
KL'l!SL'N DOLMA KALEM MPrsln l{urtuluş Uk okulu sınıf 4 de 1&5 Ke_ serin gayri ibtiyarl elini ÇPnesine glS - - Allah Allah İllillah! çen vezir1er ara'>Jnda da, valnız bir kişi, 

CSon Posta hatıra.lı> mal Bilgin. türdüeünü ve Çf!11e kemimni ueu~tur- ~ş ul!an, BavTam Paşa ~öze çarpıyordu. 
1 Ankara Şükriye mahallesi Hapisane arkrw KA.RT dununu trorünce gülrnekten kendiroj 8 • Sıne purym- . . . . İhti1alin ikinci ~r>sini, ka,rıkta ve Sul 
-~.:umarada Muammer, İstanbul Ca<"aloğlu Adana tüm satınalma kom•-yonu reisi Bu meydanda nıce başlar kesılır ruç tan Selimin mulıtes~>m bamarnında t!C • 
v."" k 1 Ş h ..., J~Madım. (Arkası var) olmaz soran. "İn>n n..disah. u",.üncü <YOI'esi. Musa Me 4 
"-••• 

0 
ulu sn;uf 3-A da 16 numara_ ı e :ı. yarbay Ömer olUn Kenıa1 Berke, Hereke fllt ··-····················~···················· .. •·••• .. ··..... E U h' E Ilah' " "'" " ~~~ 

""~:"'-in U 1 ıst bul Topk ..... c ilk yva a · yva ·· _ lek ı'le Gu"llu"vu" "e Delı' Hu"s..,.,"nı·. ""ndic: .. -ııı s u, an . apı .., un u ol:ui ta!ebe..~nden !S nurnarall "Halil! Dön- G 1 1 F • dU 3 J Kah kıl ~~ · • ~-.... " "' 
-. <!an 896 &ıbrl Istanbul H üncü fllt 8 a IS8r8V PnerJ n • rımız, ıcnnız "'~uana zıyan. · · d k ka..l •· - ·ı M d oltuı ye, .. . j meı, E<ıklsehlr Odnn l)azan Milll Zafer otu- Kulluğwnuz pa dişaha ayan! ~çı~ .e t:::c .:'a te ııar. :ıcunetı ura nı 
b s.uııt 4-A talebesinden Nafi Suer lstan.. lu sın•f 4 de Sayegln Serlmman istan!)ul maiHOb etti Üçlcr Yediler Kırklar ıncılı koc:künde bE.'klemlŞ. o gece de ha· 
~ ~ız llsesi talebesinden 381 numaralı GU- 1 BPylerb .. vi Çamlıca caddesi 58 'ın umarada Külb~gi .Muhammed i.· ramE.' J!itmivE.'rek ineili köşkte kalmıştı. 
l'lJv zglray. .. &ıd'yr Manlsa Çarşı Ta.şçılar Içi 28 numa_ {Bastarafı 7 nd sayafıtda) Nuru Nebi, Keremi Ali, Deniz cPnP.ini. Cafer af!adnn, DE.'l; Hit• 

ARLAK DUNYA KALEMTRAŞ mda Arlem Calışkan, Şeblnkarahlsar bakkal İklnc1 devret!e Vefa ustün oyununa de - Pirimiz hünkarımız Hacı Bektaşı Veli sevindE.'n, Cekmet'e'li yi~;tl~>rlP bostı:ıncı 
ı (Son Po§ta tıatıraJı) Rasim kardeşi Ramız Önder. vam ett1rm1şse 4e birçok tırsat lr:açırrnıiJ demine devranına ıtıü diyelim ihü!... neferlerinin ağ'nndan hir bıkmadan OJ1 

4 stanbul Beyoğlu 29 uncu ilk okul sınıf ı- ......................................................... _ .. ve ba!lta sayı ya-parnamışiır. Beykoz !orved üçUNctt GÜNÜN SABAHI be>S. yirmi de-fa dinlemis, K::ıra~öz i](> Deli 
'be da 22numara!ı Ercümend, İstanbul Gelen_ K'or V~ ikiıci sel'n'oz hatb da çok bozuk bir oyunla birkaç tırsa ıh:ıtilalin üçüncü geces'ni Sar d Hüsevine murassa birer kı'ıc hcdive et .. 
b \ll orta okulu sınıf l_C de 440 Fevzi. İstan. tı heba etmiştır. Bilhassa son daklkalard:ı uykusuz ReÇ.irm.işti. Silii~da:ı, Mel~y Ah~ m~, bütün bostancı1 ara Plmaslı hencer .. 
~ı 'P'atıh 15 lnc.-I nk okul sınıf 4-A talebesln- fahri"asmrn inŞ:\ .. 11 Beoykl)zun bfivük btr gayret nrfetme.!tne rat med ağanın şehre saldığı casuslar sara • ler. bürümcük çamac;ırlar. şalvarlık çu • 

ıı lııletmed Tomureuk. f merı nf'tlce de~eml.ş ve Vefa maçtan 2-llya. hemen her saat başında, vaziyet hak halar ve bir~>r kese akçe ihsan etm'is, hep. 
DiŞ FlRÇASI zmit (Hususi) - Geçen sene mP.ra- gaUb çıkmı~ır. kında haber getiriyorlardı. Bu haber - c:ini birer birPl' alınhrından öperE>k D{'lt 
(~on Po~ta batıralı\ simle temelleri atılmış olan klor fab. M. T. Ö. ler de, .oldu~ gibi Dördüncü Murada HÜS{'vinin vacile-rini de yerine getirece • 

Illialıkesir Çarşı karakol komiserl Ferld kızı rikr~ının inc:natına başlanmıştır. Fab- Fener stadında Y~PI'an maçlar anediliyordu. Murad, İncili köşkte idi. ~ine söz vermişti. 
le ttır~. Ankara Maarif Vekflletı husus\ ita. rilmnın makine aksam ı evvelce gelmiş- V _ Y.anında, Padişah h.imıetine hakan has Tuvaletine daima b;jyük bir itina ~ös.ı 
,.~e lludar Hıdır kızı Perlhan, ~stanbul tir. Altıntug 3 - Suleymaniye 2 ıoda'ılarla Musa Melek, Deli Hüseyin ve teren Sultan Murad. taç ve tahtına W' bel 
'r6 '~~nev. ınekteb 5/B den 289 mvı. Istanbul Fener stadında m mfi8abakayı AltıntuR Güllü Fatma vardı. Saraya iltica eden ki de hayatına malolacak ihtilalin ücüm•if 
~al b orta okulu sınıf 1 talebesirıMn Meh- lkinc; ~d ve sellülöz fabrikaları- C eski Kuımpaoa) ne Sfileymanlye yaptılar.! devlet erklnı, vezirler ve şeyhislam da ı;inü de, altın çerçeveli ve zümrüdlü bhr 

ed Özden. mııın inşaatı da sona erm~tir. Yalnız Halc~m Samtnln tdare ettıtı mfi8abata zeyk Yalı köşkünde toplanm.ışlar, Padişah ta - endarn avnasmın karşısınd11. Osmanlı ha. 
lQıuLMAZ DÖKÖLMEZ HOKKA Sahanca gö1ünden getirilecek su tesi- U oldu. l"lrsatlardan daha tyt istifade etme. rafından, ihtilAl karşısında lazım ~elı>n nE.'danı tarihinin hiç bir padisah faslındi 
!atan (Son Posta hatıralı) c:au far.ıliveti dev.am' .etmektedir. Her sini bilen Altıntn#lular maçı 3..2 kazanma tedbirleri almağa memur edilmişlerdi. E'si kavdedilrnPmiş, oriiinal bir şekilü 

laıat buı Gedı.kpaşa Hamam sokak 23 nu. iki fabrikanın, 194(} senesi içinde fa<ı.li- ~a muvaffak oldular. Yeniçeri .ağası Hasan Halife de, Yalı köş ı:tivinmişti. 
~ 8da Bedad, Istanbul ca~aloRlu erkek orta . .. .. . Besiktas 3 - Topkanı O kü ile İ?cili köşk arasında. gidip geliyo:- Fcvkalade muhtec;em bir Aydın zey • 
tti lu .ııınır 2.B de 8 İbrahim, İstanbul 44 nn- Y€'

1
€ ,qecmeS! muhakkak gorulmektedır. Fener .stad ında .son maçı te~l:ll eden Be _ du. Pa~ı~ah, devlet _ erka:'ı!u.n tam bır bejti tm·aJeti vapmışb: diz kapaklvrının 

ıt!t Ult oknı talebe31nden 228 Şütr.an, Cihan_ Kn{tıd fabrikamız, gece1i, gündüz.Hi şiktaş _ Topkapı br~ılaşmuı çet.in blr 1tar_ serbestı ile konuşabılme~en ıçı!'l, .arala - bir karıştan fazla üstiind~ kalan kıs:ıcı'Y 
-41ınaııınesctd aokak No. 6 da Leyll. müthiş bir faaliyet içindedir. şıla.şma hallnde ~l Enerjik bir mitdataa nnda !>ulu~yı teı:cı? etmıştı .. sar~- al Burc:a kadifE.'sinnon diz cabırıt',., üs. 

KOKUT U ~A RJTN va pan Topkanı kar§ısı.nda eMt k btr kadro yın mudafaa ve ıdaresını de, ~enış bır tünf' ~drmic; ;c;; ipeok,i bir kusak sarmıştı. 
<So Posta hahral > T k l , 'ki ...... ile oynıyan Beslktaşlılar ancak üç sayı ya salahiyet ile Silahtar Melek Ahmed ağa- Kus~ğında. Avdın efı-lprl arasında pe.]f 

-ı:anbuı F.at7h orta okulu ı talebwnden o a e e rtgı artza yapıyor p9hllml'ller Te maçı 3_0 kazanmı~ardır. ya bır~ırnuştı. - - - ı .. makbul oıan Manisalı Ahmed işi, knbzası 
bt~ nd 8ay:mer. İstanbul Alemdar nahl.ve Tokat (Hususi) - İki üç sene evvel 'I'P.kSlm ııtadında yapılan dt~r maçlar - züŞehdahaırde cSaraya yudru~tis.bvardır.~ so- abanozdan bir hançer vardı. Bürümcük-
tı.._ anıtserı H~ "l İh HI h da, sab!lhleyln -oynanan. Galata&aray _ Fe , gece yarısın an ı aren a~,z - .. 

1 
v. • .. 

1 
, A 

~bul Kadıt··lua o~ n san çyılmaz. Is- vapılan şe M miz hidro elektrik tes isa- nerbah~ B ta.'lrnnlan müsabatası 0-0 bera_ larda dolaşma~a başlamıştı. Bütün ka - ten tPn . .ız om ca! nın. uzerın: sn. ra_ ne' . Y• 'da oy Mo n Devriye BOkak 14 nu_ tı zaman zaman inkJtaa uğramakta ve be"llltle nlhavetlenm!otlr. pılardaki go-zc\i ve muhafızıarın sayısı- dın bezınden bır "':ı1!'ltan. gı~'!nışh. Mıntıt.. 
t t...,_ Samt. İstanbul fS Ind Uk olru1 sınır halk b .. . ~ ının bovnunda ırı ıncıden bır te'H 
1ıc. -...e~.slnde~ Sevim Turan, istanhul <lam- . u ~~zden şıkayet etmektedir. İstanbtıl!porla. mlA.l arMında yapılan mü nı kapının ehemmiyetine göre üç dört ~-ğm. . · d B .. sı·· d V 

kız llsesı sıntt 2..A da Nev'-· Tür' ker. Bılhasc;a ocrJe zamanları şehrin bir lo- sabaka nn.~lılılann tamamlle hltJmL misline çıkaran Silahtar Ağa, ayrıca ter u esı var ı. unun u uno"! ~· ca~şı • 
~ veti altlnda eerenn ~tmlıı, bh1nd de't'!'e 4_0 filer ihsaJ'"I'ar da vadetmişti. Sab:ıhle - nnın .kuT?a?ından g~yet .. kıs.a bır rmne-

ALBÜM sım ele .. h·;kleri yanmakta ve radyolarla İ!:tanbul.spor lehine bitm~tlr. İkinci dene yin saraya lriicum. edil:Ceği haberi Yalı dan .(11\'lllıstı· .Al k~dıfe ı.:ze:ıne altın sır-
J!Iu '~n PMta hatıralı> ajan-.b:-ı dinlemekte bir kısmı da bun- d .. de 4 .sayı yapaıı istanbulapor mac;ı 8 : 0 köşkündeki' devlet erkanına da Hı:san ma ıle karaniıller ışlenmışti 
~dba~ NamazgA.h eaddest Arma- dan mahrum kalmaktadır~ kazanm~r. Halife tarafından bildirilmişti. (Arkası var) 

~~~ktor Mazhar, misafirlf'ri ayrı ~vni yatından da hayli nasibini alan bu eski 
l!ı~ ~dı: .. h_.Ppsini yatıracak YE'ri olma - .SAR Posta- mn Yf'ni edebi romaıw 62 dost, İstanbulda hastane hekimli~i ya • 
)'eıtıe~ n. OZUr dilernelde bPraber akşam parken Adadaki köşk komşulanndan bi-
l~ ~ı:;ı evde kendisile heraber yeme - rinin kızı ile evlendi. Kadın fevkatade 
lttirı bilhassa ricalarda bulundu. Mi- .. ıgüzeldi; tahsili de fena değildi.. doktor 
ttıer·er kısa birnazdan sonra kabul f't- c E y l A A y 1 Mazhan taşra çocuğu diye yabana atma· 1' ~larını otele bıraktıktan, kendi- yın; bütün Anadolu evlndl~r• gibi iyi 
~rıa 0~~ ayırttıktan sonra doktorun ar- tabsil ve terbive, iyi mubıt içinde pek in-
l't)e Ri ~seı"ek tıpış tıpış kapısından içe- ee. 7.eki, duygulu, h3Wi biraz fazl1 i~lt 
b0~ fler. bir ad~ olarak yetişmi.ştir: :fakat ne olsa ~or M~zhar bek!rdı: iakat İstan • nüfu~ kağıdında doğum yeri Kastarnonu 
~ b ~tf~ılmis. ~Ii i$e vatkın. üstüb1şı olarak vazılı idi; Büyükada ı dilber. dok. 
tilltı d ir ht?.metcisi vardı; ~vin munt.a - tor 'Mazhann gittikçe hüvüyen hekimiili 
~1\ b-Yalı döseli büvük l)ir odasına up- Yazaa: Refik Ahme4 Seveııril söhretin~>. ~rvetine. ictirnai mevkiine ve 
~ b:~fra kunılmu~~· .Sofranın {is - zür diliyor, herkesin isted!ği gibi sofra 1 Stıra bakma yın: Kenan Beyefendi ile re- tahsil ~miş. ~ld.uğunu da ~v!ediniz.... ha.~as kalbine ve kPndisini şiddetle sev-
~ olQu k bir zlvafet .. ,cı.~ hanrlatıl - başın~ ;gecip dilediği yere oturmasını ri -~ fikalan Hanıme!e_ndi !e:ıezzül oo.y.urur - . :-. Tahmm~.ız do~~u, h'lkumpt hekım- mPkte olmas,na rağ.:nen bir ~ün yU\·ayı 
ltıezete ~?u anlatan turlu yemekler, ca edıyordu. lcrrsa kan koca 1çın kütüblıanem• e \u - li~nı maaşı ıçın degıl, bur.alılrda ean sı- bırakınca İstanbullu bir rl('likanlı i'e be-

llah: ve ı~ki şişe,eri durııvordu. 1 Hüseyin Gerçıek"iin birlikte ~rrliği. yola kurdurdum; Hüseyin, sen c~ benim lmıtısından patlamamak için, hem ~e iyi rı.ber vapura atlavıo Marsilvnvı bovla • 
- lt can adam: :ı daha doğrusu A~niJı peşine takıJarak odamda, benim karyolamda yata sın, ör- kötü her insanın muhitine faydası do - fh· daha ı::onr:ıc;ı m -.liim .. Paris, sefahnt, 

~lurıa~~~a bakınavın. dP~i, burada~ ne gelen avcılar arasmda şirket müdürün - tü:eri değiştirirler; ayni odad~. r hat bir k.unması, ~~sbet bi~ işle rn~gu~ ?lması n~lf'nce. nııraların tükenmcs.i ve rezalet... 
~~(' rıe t vs~.·. D<~lıa n~rusu alela - den başka iradile :Recinen bir zat, y-:iksek şezlong var, ben orada ı>ek guzel uyu • lazım ~eldığı kanaatınde oldugu ıçın ken nol{tor M:ı7lıır u(!r:ıdı~ı bu darbE.'v~ ta. 
~ ~~rık edil('bildivc:;e... bir memur ve bir Jlvukat vardı. Güle oy- ya biliyorum; hem ne zamandanben bir- di isteği! e aldı .... Buralara gelıp oturma- hcırnmiil edf"'TlPcH· nilhassı dedikodudnn 

tttı: U~vin ~rçeğe dönerek ılave naşa yeyip içtiler. Sofradan ka!kıldiktan birimizi görmedik: biraz da laf atarlZ. sının sebebi ise ... . . nPk murtaribdi. fst<~nbuldaki muavene -
.. - Bir .. .. sonra doktor Mazhar talimat verdi: A.vl Bok~r Kenanla kansından ve H~yin H~e~·in Gerçek, dostun'!~ hus~ı!tti: h--m-sini kapadı, hast·ınedekj hekimliğini 
~n RelQ~a~ 1{1.ınd~r çiftıikte idim. .şehre romtakasında g~yet erken bulunmak la- Gerçek~ ~a:S.n aokaja çıkmak ':l%e- ne aıd ıfşaatta bu.!u!.l~.ak ~çı~ ~l~hıyetı bıraktı: Kac:tamonuva ~elip çiftliğc ~a -
~ alab~: mektubunu d3 tabii ancak zımdır. Ha1bukı mesafe epey çoktuT. 0- re merdiftnlerı ınmeğe bqladılar. Dok- ~ 1»lmadıkuıı duşunur _g!~ı ~ı. ~~ ~a: pandı. Babası öJmüst-:i: anasını da 0~~a 
'lll liıJ ım ... Maamafih k<lt'km;ıı. av nun i~in bu geceYi Kastamonuda ~eçjr - tor Mar:har, misafirleri otele kadar gl'ı - n~. durakladı; sonra gayrı ıhtıyarl ıçını kk k ·b tmiş Çiftlik yabal"rıla-
Şir~ m ~elenlere haber gönderdim. dikten sonra. ertesi günü de ~le~ ka • türrnek için ısrar ediyordu; Ayşeden mü- çekti: !'OCU • en .a: e ... . _ 
- tat ~tidürü: dnr ka lınır. Öğle yemeğinden .onr.a ha _ saade aldı. - Hatırlar mısınız, ReÇendc erkek mi, rm elınde ıd ı ... B~ rada tab~a~t1e, av eg • 

~~iltıdırı kın c: ınonşcr. dedi, ı:i7. bizi baya~ rekei edilerek çi!tli.ke ,ÇPdilir; yarın ~ece Onlar evden ayrılıp da .sokak kapısı k~ dm .. mı daha çok yuvaya ba~hdır diye lencelerile, ~kip bıçınC'kl~ .fı~.ın oyalan -
uo.rıe ~ ~r unu?.: An do'u ortam-ıda orada ,geçirilir. Çi!tlikte pek fazla rahat kapamnca Ayşe .akşamdanberi .sormamak j bır munakaşaya tutuşmuşt~k; ışte doktor mağa ,,e bılhassa ktmdtsını İstanbul da 
lklen, fen~hteseın bir .sofra bulmak- Feno- aranmamak şartile yatılacak Yf!r bulmıtk için kendisini güç zaptettiAi suali ortaya Mazharın .hayatında bu cınsten konuş • unutturmağn çalıştı ... Bir. zaman sonrn 

-A,Şe h;ı:n... mümKündür; 'Saba!1a karşı <la yola 'Ç'!kı - attı: ~alarrl~ bır t:araf.a ?a_k kazandıracak şe- da Kastamonuda hükiımet ht>kımüğı b(l -
1......- Cid...:t~Jil'lden 'hoşlanm•stı~ hr. Zaten .av yeri çiftliğin biraz :ilerisin • - Hüsıeyin Bey, arltadqmız pek ente- kılde bir facıa ~lıdır. Mazharın babası 

1 
b . t l'b ld f k1 t f k' 

;.:~ · ~- ~zim için büvük zahmet.- dedir. resan Wr adam; lAkin, .k.uDm. buralarda buralıdır, çiftlik te kendisine babas~nd~!l şa ınca uraya a 1 0 u; ~ u a ır 
lıu.~~ıssınız; .size de. sizi bize tanıtan )ı(Safirler otele .dönmek üzere kalk • ne işi v.ar? Çif~ filan da olduğuna ı{lSre kaldı. Aile servetı.le ~untaz~~ tahsıl ~o- hastal~rına buradan aldığı maaştan zi • 

bokt~rl3r>ve de tesekkür ~tml"liviz! tılar. Doktor Mazhar, tekrar özür diledi: öyle hülrlbnet 'heldmlitl !IUUlŞile geçin - ren, Paris tıb fakiıltesınôen ıyı derece ıle yade ılaç parasını verir. 
Ma?Jıar utanır gibi oluyor, a • -Hepinizi yatıracak yerim -yok, ku - rneğe mecbur olmasa gerek ••• Avrupada çıkan ve Avrupanın zevk ve dience ha- C.Arkasa nr> 
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(i n- eket llaberleri1 Kaşın iki güzel köyii: 
Margaz-Ovagelemiş Zongı ldakta Halkevinin tertib 

ettiği köyln toplantıları 
Halkevi hekimleri tarafından köylüler muayene edil- iş , 
birçok zirai bahis:er üzerinde konferanslar verilmiştir 

Ktzt lcahamamda 
inhisarlar idaresinin 

bir tedbiri 
Kızıicabamam (Hususi) - Kazamız İz 

mit, Her.dek, Düzce, Bolu, Gerede, An
kara şosesi üzerinde tam manasile bir 
iltisak merkezi halindedir. Gece gün -
düz otobüsler, otomobiller, arabalar ve 
bütün Yesaiti nakliye hep buradan geç
mek v~ yol ihtiyaçlarını buradan te -
min etmek mecburiyetindedirler. Hal
buki kazada •bir kaç tütüncü 
dü!rkam vardır, 'bunların sahibieri de 
hep yakın köyler ahalisinden oldukla
rı :çın akşam dükkanıarını kapayarak 
köylcr.ne gitmektedirler. 

Margaz köyü sapsan ve kıpkırmızı üzümler ile 
şöhret bu:muştur. Ovagelemiş köyü 

civarında batakhğa 50 bin okaliptüs fidanı dikildi 

Blt vüzden kasaba halkı da, yolcular 
da akŞamdan sonra tütün bulamamak
ta idile". İnhisarlar müdürümüz Sadık 
Tosun şikayet ve müracaatların tema
disini n::rzarı dikkate alarak tütün ba -
yiliği. yapmak arzu eden herkese baa 
kavd ve şart satış ruhsatnamcsi vermiş 

Kaş (Hususi) - Kalkan nahiyesinin 
Margaz köyü, üzümile meşhur, Kaşın en 
verimli bir köşesini teşkil etmektedir. 
Toprağının çok elverişli olmasından do -
layı, üzümcülük sahasında çok Herilemiş 
bulunan bu köy, Kalkan nahiyesinin de 
en zengin bir köyüdür. Her sene külli • 
yetli surette çıkarılan Margaz üzümleri 
nefaset itibarile eşsizdir. Sapsarı ve kip
kırmızı iki renk üzerine yetişmekte olan 
bu köyün ür.imleri, Rodos ve tevabü 12 
adalarin civar kaza ve vilayetlere külli
~etli miktarda sevkolunmakta ve Mar -
gaz köylüleri bu yüzden refah içinde ya. 
şamaktadır:ar. 

Margazın üzüm1eri, yaş olarak ehem
miyetli bir ınıntakanın ihtiyacını en ge
niş ölçüde karşılarlıktan başka. burada, 
pekmez de elde edilmesine yaramakta -
dır. 

Kilimli nahiye kongresinde vali ve köylüler ve yolcuların bu husustaki ihtiyaç ve Sevkiyattan artan üzümler, pekmez 
Z nguldak (Hususi) - Bütün vi1nyet.' zorİuklannı tama.men orta-dan kaldır - haline getirilmekte ve sonra dış ve iç pi. 

te parti, ocak, nahiye kongreleri bitmi§- mıştır. yasalara sevkiyat yapılmaktadır. 
tir. Kaza kongreleri hazırlıklarımı baş - Margaz köylüleri, topraklarında he _ Bu hal, hükfımetçe nazara aiınmı~ \'e 

Kaştan bir görüniiş 

lanmıştır. Merkez kaza nahiyelerı kon- Isparta kö'f1U1erin ~ ilAçlı nüz tekemmül etmemiş usul ve şekiller- bataklığın kurutulması için burada 300 
grelerinden parti tt>şkiliıtının en geniş öL tOhUm Uk" buğday dagttıfdı le çalışmaktadır. bin fidandan mürckkeb bir okaliptüs or-
cüdt> alaka ve iştirakleri ternın edilmiştir. Margazlılar çok dinç insanlardır. Çün- manı meydana getirmek için teşebbüst>-
Valı Halid Aksoy, Parti viltıyet idare he- İsparta (Hususi) - Kuraklık dolayı- kü mütemadiyen üzüm ve pekmez ye _ ta geçilmiş ve şimdiden 60.000 fidan di -
yeti reisi Karauğuz büti.tn kongrelerde sile az mahsul alan köylüye Ziraat mekte ve nt>tic.-ede d<! kuvvetli vücude kilmiştir. 
hazır bulunmuş'ardır. Zonguldak Halke - Vekaletince vilayetimize tahsis edilen malik olmaktadırlar. Ovagc,emiş köyü civarında bol mik ~ 
vi bu fırsattan faydalanarak kongre ya- 200 ton buğdaydan 550 bin kilosu mer- * tarda çeltik e~imi yapılmaktadır. Bu i~e 
pıld ğı günlerde ayrıca köyl:.ı toplantıları kcze ayrılmıştır. K-eçiborlu nahiyesin- Kalkanın yakınında bulunan köyle _ birkaç sene evvelden başlanmış olup, el-
tertıl) etmiştir. Bu .:.uretle kongreler köy deki selektör makinesinde temizlenmiş rinden biri de Ovagelemiştir. Ovagele _ de edilen netice. muvaffakivetli olmuş • 
lü günlerine katılan yüzlerce yurddaş ta. ve ilaçlanmış olan tohumluk buğdav]ar mişte. sıtma mücad-elesinin yı,lardanhe _ tur. 
rafır·dan dinlenmiştir. Ocaklardan gelen Keçiborlu na:hiyesile merkeze b<ı~lı ri üzerinde çok t>meklt>r sarfedegeldiği Ova.gelemiş. tarihi eser'er üzerine J..-u -
de'e~eler, köy,erinin dertlerini, ihtiyaç - 324 çiftçiye tevzi edilmiştir. Kazaları- bir gö'. Kara~öl batakl•ğı vardır. Asır _ rulmuştur. Pek yakınında bulunan J(ınık 
ların}. ı'steklerı'nı' dı'le getı'rmı'slerdl'r. Va- Köylünün muayenesi yapılırken d d t · t de am edı"lmektedı"r 1 • mıı a a evzıa a v · Iardanberi, köyün havasını z~hirliyen ve köyünde Kasantos medeniyetinin hara -
li, beraberlerinde gt>len daire reisieri ko- takası olan Kasımlar köyünde yapılan İlaçlı olan bu tohumlarm hiç bir suı·et- buranın iklimini sıtmalı bir iklim yapan beleri bulunduğu gibi, bu k5y hududln -
nuşulan işler üzerinde kongreyi aydın. köyHi gününde, Halkevi tarafından yok- le yennmemcsi için dikkat edilmesi 

1 
bu göl. Ovagelemişli!eri, sıska bir nesil rında da Portra adını almış tarihi hara -

latmışlardır. Köylünün birçok müşterek sul yurddaşlara ve erieri askerde olan ai- tembih edilmist.ir. Viiavet dahili11de haline kovmuştur. beler yatmaktadır . 
• me. eleleri ve bun ,arın hal çareleri ken :- Jelere bin altı yüz kilo tohumluk buğday dört v-erde selektör makinesi vardır. 
dilığinden belirmiştir. Vali, nahiye mü- hediye edilmiştir. Köylüler, her fırsatta Geçen ay zarfında t 35620 kilo buğday 
dürlerine, ihtiyar heyetlerin~ köylerinin ltcndilerine yardım kollarını açan Parti te•nizlenmiştir. 
ilerlemesi, ~ÖYÜn mecburi hizmetleri hak ve Halkevini, ayaklarınn geler,ek arzula - --------
kında direktifler vcrm~tir. Kongrenin rmı ve dileklerini kendi dillerinden din- KIZII C" h~mam mlld~e~ um ıım i si 
rnevdanda, geniş maha lerde, en ylik - lemek suretile gösterdik'erı alakad~n. 'f · b d d 
St>k hükumet reisinin alaka 1 ı daireler şef. yazı ası ~şma Ön u köylerine verdikleri şereften dolayı cüm-
lerinin, halkın gözü önünd~ yapılması huriyet valisini şükranla selamlamışlnr- Kızılcahamam ( Hususi ) Bir 
partiye karşı umumi sevgi ve bağlıhğın dır. Son iki gün içinde Merkez, Ko?lu, müddettenberi askerlik stajını yap
daha çok artmasına hizmet etmi:;, parti- Hisarönü, Kumtarla kongreleri de büyük mak üzere kıt'asına• iltihak etmiş o
nin halka, köylüye karşı sıcak alaka, de- bir alaka toplamıştır. Kongrelerde milli lan kazamız Cümhuriyet müddeiumu-
rln sefkatinin en canlı misallerini vermış- - ı 

varlığımızı kuran Ebcdi Şef Atatürki'ın misi Cevdet K.ızıloglu muayyen o 1n 
tit. Parti vi'ayet hev('fi rf'isi Karauğuz, hatırası ayakta susularak taziz edilmiş, hizmet müddetini ikmal etmi~ oldu -
kongreleri müteakib delegPler, köy1üler. MilH Şefimize saygı ve ba~lılıklarınm ğundan kazamıza dönmüş ve vazife -
le parti çalışmalan etrafında hasbıhaller- tekrarlan.mnsına karar verilmiştir. sine !ekrar b~lamıştır. 
deb~~u~~K~~~p~~~rl~=~==========~=~=~===~==~=~===~~ 
b~vraklar, dövizler, Milli Şefimizin re - c Adapazari Halkevi spor komitesi ) 
si~l~Pe~~~iş,h~k~~nci~~~ ~-----------------------------
tez~loıürlerle ifade ctmistir. Kongrelt>r mü 
nasııbetile tertiblenen günlerde, Gaca 
merkezi bölE!:esinde vedi köyden bin kırk, 
Kilimli merkezi bö' ~"sinde on köyden 
dokuz yüz seksen, Kac;ımlar bölgesi mer
kezinde on iki köyd"n bin altı yüz elli o. 
larak üç bö'gede üç bin altı yüz yetmiş 
kö\'lÜ iştirak etmistir. Köyl:.i günleri b:ın 
do taraf~ncl'ln calınan tstik151 mıırşile, 
bavrak çekree töreni1e n\ılmı~tır. Daire 

lzmitte orlun kömür 
sık ı rtlıs ı ka'madı 

İzmit (Hususi) - İzmitte odun, kö -
mür meselesi, belediyenin tekrar a'dığı 
sıkı tedbirler üzerine memnuniyet verı -
ci bir şekil almıştır. 

Şehirde, odun ve kömür bol ıniktarda 
temin edilmiş ve kömürün kPosu 3.50 ku 
ruştan, odunun da ;~5 paradan verilme -
ğe başlanmıştır. -----

Çankr··da adii teb ! ig~t i şl9ri 

Bursada bir sahtekArirk davası 
sona erdi 

Bursa (Hususi) - 'fatar Ayşe adilc a
nılan umumi kadıninrdan birinin dört 
beş sene evvel dostu hrafından öldüriil
düğünü, bir hayli yekfın tutan mirasının 
hemşiresi 65 yaşlarında Emineye kaldı -
ğını, bu servetten istifade için Kemal a
dında bir gencin Emine ile evlcndi~irıi 
yazmıştım. 

Kemal ihtiyar karısının bu emval ve 
emlakinin miihim bir kısmını sarf ,.e 
istihlak ettikten sonra geride kalan b\t 

Çankırı (Hususi) - Adli tebligatın bahçesini de satmak istemiş, buna raıı 
Posta j daresi tarafından yılba-şında ya- olmadığı için de ihtiyar kansım boŞ8 -
pılacar,• kar~ısmda Çankırı postanE-sin makla tehdid etmiş ve neticede bu 'bnh -
df' meınur kadrosu fazlalaşmıştır. Adli natl çenin satı1masına karar verilmiştir. J' 

tebl:dat için merkez ve mülhakat için çe civarında arazisi bulunan Receb adın· 
35 m-emur alınmı!itır. Bunun 35 kada- da biric:ine altı bin lirava satılmı3 ise dP• 
rı merkez teşkilatında kaılacaktır. Bu Emine bilahare kendisinin rızası hilafı -
~uretle Cankırı postanesinde memur na satıldığını, tanzim edilen senedin ssh~ 
adedi 40 l bulacakhr. Adli tebligat me- te olduğunu iddia etmiş, Kemal, :Rcc~ 
ınurları için Halkevinde hergün 2 saat ve diğer daha üç kişi sahte st>ned ttın~! : 
olmtık üıe:re IS gün kurs açılmıştır. minden suçlu olarak mahkemeye vcrıl 

Poc;tP.ne binac;ının bu ka-droyu istiab mişti. İki senedenberi ve 26 cE:'lse de"8~ 
edPmiyocei!:i göriilmekte ve memurla - eden muhakeme dün intaç edilmiş, 'f(e 
rm nerelere oturtu lacağı dilşünülmek- mal ve Recebin beraE:'tlE'rin .. karar ve -
~ir. Posta binası harab ve ahşab ol- rilmistir. 
dubu cribi, ancak 6 odadan ibarettir. 
l'v'bhallc arasında bulunuşu ve daima 
yangın tehlikesine maruz bulundu~u 
ve mornur kadrosunu da istıap etme -
mekte olduğı.ı görüldüğü halde bu bina
nın çleğişmesi zaruri !!Örillmektedir. 

Ser efli Koçhisartfa 
bir genci ,~r~~•na 

t arnaan boğdufar 

reisleri, mütehassıshr kövlülC>rin içleri
ne karışarak onlarla cancana konuşmuş -
lardır. Halkevi reisi Ahmed Gürel, Par
ti prensiplerini, Halkevi çalışmalarını an. 
lat111ıştır. Parti vilayet hevt>tinden Re!ı:-t 

Güneş. ziraat hakkında köylüye ö~d -
ler vermiştir. Halkevi hekimleri, Baki 
Bilgili, Nihad Güran, Nimet Özgür, tara-
fından Gacada seksen altı, Kilimiide dok- Buna ra-itmen yeniden bin liraya ya-

rıı
ŞerE:'f'i Koçhisar (Husuc:i) - ı<ıır~ ı ıt-

dere köyünde 18 yaşlarında fmctaıl 11 tı~' 
da bir genç değirmene gitmek üzere ~ 

artl1• 
zırlanmı~tır. Köyde mevcudu ka~ eti 

san yedi, Kasımlarda yüz e1li dört ki hep. Adapazarı (Hususi) - Halkevi spor Yeni idare heyeti toplantılan başla- kın bir para ma.srDfile esas cürük olan 
si üç yüz otuz yedi hastaya bakılmış, ilaç- komitesi inhilal eden 3 azanın yerine mıştır. Spor işlerimizin yakında can- binada tadilat yapılacakmı~. P osta mü
ları parasız dağıtılmıştır. Beş ay önce ya- yeni aza seçmiştir. Yapılan 9eÇimde lanması b ekleniyor . dür1iiği\ eğer bir mühendis ıtöndererPk 
pılan gezide Gaca köyüne sabun, tuz vc-ıekseriyetle rey alemlar şunlardır: Etem, R esim S(!Çimi yapan komite azalarını bin3yı tetkik ettirirse bu paTaya yazık 
saire verildiği için bu de!a ziraat mın _ Halis, Süleyman, Yusuf, Hayri. gösteriyor. olacağım söv1iyeceklerdir. 

- Hasan Bey bir arka _ 
daşım anlattı .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

. . . Bir dükkimcı gayet 
ucuz fiaUa .• 

. . . Hem de yüzde yüz 
garanti ile mal veriyor -
m~. Alalım mı dersint 

Hasan Bey - Aman 
vazgeç.. GARANT! oldu -
ltına bakılırsa muhakkak 
altından bir çapan oğlu 
çıkar._ 

Umum müdürlükten her şeyden ev
vel Çankırıda halkın ihtiyacını karşı

layacak bir postane ~·aptınnasını bütün 
Çankırı beklemektedir. 

Bursa ya kar yagmıya baş ladı 
Bursa (Hususi) - Diin bildirdiğim 

vechile, iyi giden hava birdenbire bo -
zulmuş ve so~ukla beraber kar ya~mı • 
ya başlamıştır. Bugün soğuk artmı§, her 
taraf donmuştur. Ayni zamanda denizde 
rle fırtına oldukundan vapur Yalovaya 
geç gelmiş, yollardaki kar yığınları fs -
tanbul postasının ancak saat 18 de Bur -
saya gelmesine sebeb olmuştur. Halbu -
ki alelfide günlerde saat 14 de Yalova 
yolfle, saat 12 sıralarında da Mudanya 
yolile !stanbul postası i elmekte idi. 

olan tütün tedariki için t mdadll koYd ,, 
on lira verilmiş ve köye döneriten bU ~lt· 
ra ile tütün alıp getirmesi söylenrnlŞ ,,e 
fmdad köyden hayvanlarile be~ber 

0 
, 

tütün parası olan on lirayı hAmıien Y ı1 
1 rırıı 

la çıkmıştır. Fakat köyP. hayvan a 
9

111' 
döndiiğünü görenler evve13 para.Yl giifl 
kaçtığına zahip olmuşlarsa da bir a!l 

bulunJll kadar sonra dağda cesedinin 

bu kanaatİ dcğiştirmiştir. "ll _ 

Vak'a derhal Cümhuriyct Müddel .. 

mumili~ine haber verilmiştir. Vak'a ırı:O' 
hal'inde yapılan tetkikatta imdadlll , 

mı ı:ın 
ğulmak suretile öldürülmüş oldu6- ol.-t ı'l 
!aşılmıştır. Üzerinde tütün parası 9, 

tıırtl 
on liranın bulunmaması bu paraya ,j·:e 

. . tak' 
an öldürülmüş olduğu kanaatın_ı cıcte ' 
etmiştir. Tahkikata devam edilın 
dir . 



Matbuat hatıraları 
(Baştarafı 6 ncı sayfada ) yapma~a hazırlanıyormuı.. merak etUm .. 

t - Yazı işleri müdürlüKünü muvakka- ne olabilir? .. 
aen sen yap, beni serbest bırak, bir çare Günfin mühim hAdisesi olarak, İranla 
rıyayım. aramızda bir hudud meselesi var .. bu ola-

Dedim. cak.. Asıma telefon ediyorum. Kendimi 
t Beyoğluna çıkıyorum. O vakit bütün bilir göstererek: 
elgraf (Bistern) tek kablo ajansile geli- - Canım bu hudurl hAdi!eleri ve:ya 

l'or. Haberi bulmak için en kolay çare lromşu ile bir hAd~ ikinci tabi yapmağa 
ll"lernbaına ei kovmak.. değer mi? .. 
lt (liistern) i tetkik edıyorum; İngiliz Asım gülüyor: 
ta~)o ajansı ile tanısnıağa çalışıyorum. - Bu senin bildilin hAdi!ielerden de -

1 a at bu kolay değil .. her gazete tclgraf- /til, daha mühim .. bem iç mesele .. dahilt 
arını aldırmak için bir haderne gönderi- bir iş! diyor ve telefonu kapatıyor. 

Yor. Hademe1erin seviyesine iniyorum. Meğer, Yalovada Atatürkün riyaseti 
Onlarla dost olup birlikte yaşamağa ko- altmda bir toplantı yapılmı~. bir fırka teş 
~luyorum. Bu surı>t]c al~akları te1graf- kiline karar verilmiş, Asım da tesadüfcn 
~ı okuyonım. Bu arada Ingiliz memnr- orada imiş .. bunu yazacak, ikinci tabıda 
Jı: · l~ do~tluğumuz da ilerliyor. Denebilir biJdirccekmiş .. 

· ~İ lstanbula haber rı~.mak üzere ne kadar Şimdi. bir defa A._~m bizi ikaz etmiş o1-
~· graf gelirsE.>, hepsi bı:>n im (•ltmden ge - du ya! İşin iç yüzünü öğrenmek lazım. 
hı.Yor .. (Vakit) te her gün bir satır yerine HemE'n koParı sıvadık. Artık memb:ıını 
tır sayfa telgraf çıkınağa başıa~ı. Bizim sövlemivevim: haberi ö,1trendik ve ikinci 
t ~~ndaki arkadaslar tel5şta: Istanbula tab'ı (Vakit) ten evvel yapıp cıkanver-
l'4,t;ı·af yağdınyorlar. Bunları da görü -

Yoru dik. A~ım (Son Posta) nın ikinci tabını 
la ın. Bizim telgrafl1r ac;ırıhvor. diyor- işitince bir tane aldınmş. Haberi görünce 
"t r. }'akat ne yapalı'11, r.azcteyı sonük bı. 
b~kınarnak lazım! Atlamnmahyı7~ Fakat az kalsın ba..,-ılacakmış. 
12iın Asımı memnun sanmavın! O da Hadiseden sonra lbeni ilk yakaladığı 

t~avetçi.. Hemen her gün Hakkı Tarığa , gün, adeta korktum. Fakat bereket ver -
ır lllektub yollar; ccanı:n bu tclgraflar sin dostluğumuz bununla bitmiş olmadı. 

;:rcden ı:ıkıvor? Ben yazmıyorum bun- Nusret Safa Coşkun 
cı·rı. · · ll atta bazılan dı doğru değil!:t der - ---·-·-···---········· ·····-··········· .. ·-·-·· 

ı. ı.·akat onu burada dirıliyen yoktu Adanada adli teb'igat 
Bir aratman ın h~kayasi... Aadana P. T. T. idaresi yakında başlı. 

:Sir hahram daha var; Asım deyince yacak olan adli tebligatın posta ile ya -
Oiı(s da hatırladım:. . . . .. .. 1 pılması işinde çalışacak memurlar için 
\"eya on .. P~taL yenı tesıs ed.ıl~ı .. ÜC1;lncu bir kurs açılacaktır. Bu kurs için bütün 
}!· dördüncu ayı_ pek te ıyı gıtmıyor. h k1 'km 1 d'l 'd-;... K b !t gün (Son Posta) çıktıktan sonra işit- ~zırlı ar ı a e ı mıso........ . urs u -
~ ki, (Vakit) gazetesi ikinci bir tabı gun1erde açılacaktır. 

*= 

T esviyeci, T ornacı 
F rezeci ve Demirci 

a.lına caktır. 

SON POSTA 

• • 

1940 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALVANA 

Ta:n11men tedlye edilm!~ sermayesi: 

700.000.000 [ta:yan L.re ~i 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtalyada, i'ltnnbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta şubelerı vardır. 

Ha riçteki bankalarımız: 

B~CA COMMER.CİALB İTALİANA 
CF"'nnccı Paris, Marsellle, Toulou.se, Ntce, 
Menton, MoQ3CO, Montecarlo, Cannes, Juan_ 
les - Pin.<;, Vlllefrancte _ sur _ Mer, Casab _ 
lancn <Maroc). 

BANCA CO~L\iERCİALE İTALİANA l!l RO-
MENA: Bucnrest, Arad, Bralla, Brasoy, CluJ 

Askeri Fabrikalar Umu n Müdürlüğünden : Costn.nza, Calaz. Siblu. Timlchoara. 
,._britalanmızda çalıştınlmak üzere iyi tesviyecl, tomacı, frezect ve demirel alına- BANCA. COMMERCİALE İTALİANA. E 

ta&tır. İstekillerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gurup müdürlü~u lle Ankl\- BULGAR.~. Sotia. Burgn11, Plovdiv, Varna. 
ta, İzını.r ve zeyUnburnu sllah tabrltalanmız müdürlüklerinden birine müracaatlnrı. BA~CA COMMER.CİALE İTALİANA PER 

cl04ı27• L'ı•:Gl'M'O. Alexandrle d'Egypte, Elkan1re. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı Port_ Sald. 

S 1 1 .. BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
ATillK HARMAN MAK NES ve TRAKTOR GRECA, Atina, Pire, Selanik. 

RUSToN HORNSBY markıılı hannan patos makinesi ne C. A. S. E. 1şareUl ve 
aıos numaralı Oeiz trnktorü müsald bir flntla satılıktır. İstekiDerin ı:önnek üzere 

tna!dnelerin bulunduiu Adapaza:rıncb tüccar Hasan ve Selim Plav biraderl~re ve 
llat vesalr tatsUAt Için İstanbulda Slrkecide Mlmarkemaleddln caddesinde 26 numa 

lada &ahibi köselecl YENTO ÇİPRUT"a mürat'aatlert. 

Istanbul Sıhhi M..ıess~~ e:er Arttırma ve Eksi~tme 
Komisyonundan 

BANCA COMMER.CİALE İTALİANA 
TRUS'!' COMPANY. Plh ladelphia. 

RANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY _ New-Yorlı::. 

1\liişterek Bankala r 

Eanane Francai.se et. İtallenne pour l'ame 
riql'e d·ı sud, Paris. 

Arjanrınde: Buenos - Aires, Rosarto de 
Santa 16. 
BRESİLYA'da: Sao_Paulo ve başlıca te -

birlerinde şubeler. 

lll Antakya haataneslnln 304 kalem Uil.ç ve sıhhi malzemesi açık ekslltmeye 
~tur 

konul _ C'HİLİ'de: Snntlago, Vnlparalso. 

ı . 
~- Ek<.ıiltme 311/ 940 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 
:av~ne-t müdurluğii binasnu ... ı turulu komisyonda yapılacaktır. 

ı COLOh-ffiİA'dn : Bogota, Barranqunıa, 
İçtlnıai de!.:'n. 

a - 'Muhammen fiat 3038 11ra 70 kuruştur. 
- Muvakkat teminat 227 Ura 90 kuruştur. ! - İ::~eklller şartname ve llstesint hergun komisyonda görebllirl~r. 

~ - Isteklller Ticaret odası veslknsıle 2490 savılı kanunda yazılı veslknlar ve bu 
korn~etC>r rnuvnkkat teminat makbuz veya banka mektubllc blrl!kte beli! giin ve satte 
~a gelmeleri. (10406) 

İstanbul Üniversitesi A E. P. Komisyonundan = 
Behar takımın Muvakkat. temlnaı.ı 

Muhammen bedeli 
Lira I.Jra 

230 takım erkek elbisesi ve kasket 22 
71 t:ı'-·- k ~~ kadın mfu;bhdemler için ete 465 

Ceket 16 
ı . 

4elt\b- Istanbul ünivcrslt.esı müstahdemlerl tç!n yaptınlacak elbl.seler 28/ 12/939 Per _ 
~ e Ci.inü saat 15 de kapalı zar1ln eksiitıneyc konulmu~tur. 

ııuilı-- ~urna§ ve tull:ınılncalt harç nümunelerlle şartnamesi her gun Rekt.örlültte ıö _ 

3 . 
tlbı ~ 

1
l.steklller muvakkat teminat makbuzunu ve 939 Ticaret Odası veslkasını ve bu 

•ııt:ııa! er :Yapıı~ına dair resmi dnirelerin birindım son iki sene zarfında alınmış ve _ 
ll~llıci1111 havı teklll mektublıı.rını ihaleden bir saat evvel Rekt.ôrlüğe verml§ olmaları 
~10291a 

----------------------------------------------------
1 ~ .. ~lkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

~ltı~ ~tıturnumuz talebelerl Için 1slm, miktar ve muhammen bedeli lle muvakkat te _ 
2t t; g40 aça~ıda yazılı (7) kalem spor mal:ıeme.s! görül~n hizuma binaen yeniden 
t~Utnı Salı Cünü saat ll de Rektorlük binasında mute.şekkil komisyon tarafından açık 
ı e '11Stı1Ue ihale olunacaktır. - s '-lnıak ~~r malzemeleri nümunelerlnl gbrnıet ve daha fazla tzahat ve paruız tartname 
~ın eycnıerin Enstitü Daire Mudürlüğune müracaatları c6398D cl0395ıı 
~ aded Muhaımnen F. Tutan Teminatı 
lı'ıor~~ nöre.sı 15 5 75 
~ Yedek namıll.'iu 30 2 60 

ltuıç ııo r; ı;o ao 
~lor Yedek namıusu 20 li! 40 
~tu e eldtven 
\. ıç ~'ldı 15 3,5 62,1 
~e venı ıo 3,5 85 

_--:-------_ 15 6,5 82.~ 

ı ~rklareli Belediyesinden : 
2 et naıtUy ı i 1 tt ._ Verını e.s ç n bir buçuk ton U~ 1kl tonlut bpalı bir tamyon almaeattır. 
~~eune . Ye t.allb olanların teklifierinin 2811.2/939 tarihine kadar Kırklareli belediye 
3 ._ Condernıelc.ri. 

tnc~ 7v 7 5 t 
lilııentnd • em Inat akçe.slle ihale günü olan 28/12/Q39 tar1hlnde Kırklareli belediye 

e bulunmalan DAn olunw-. (10559) 

URUGUAY'da : Montev!deo. 
B\NCA DF.U.A S\'İZZERA iTALİANA: 
Lugnno. Belllnzona, Chlnsso, Locarno. 
Zurich, Mendılsio. 

BANC:A UNG.ı\RO - iTALİANA S. A. 

Peşte ve başlıca şehirlerde oubeler: 
HH.VATSKA BANK D. D. 
Zngreb. Susak. 
BANCA iTALİANO _ Lİl\IA 

L!m:ı <Perou) da başlıca şelılrler<le fube-
ler: 

BANCA İTALİANO - GUAYAQUiL. 

Guayaquil. 
t~tanbul m erkezi : 
Galata, Voyvoda cadde.!i, Karaköypalas 

Telefon 44845. 

İstn ııbul bür osu: 

Alniernelan han. Telefon 22900 /!111/12/lli 
Bryoliu bürosa: 

İstıkliı.l caddesi No. ~7. Telefon: 4104f. 
Kasalar icarı: İtalya ve Macaristan için 

ve Tour!stlque çekleri ve B. C. İ. TRAVEL.. 
LER ·s çekleri. 

ilan T arifemiz 
Telı: aütun aantlml ···················· ..... . 

Birinci «ıh~le 
Ikinci •ahile 
V~üncü •ahi/e 
Dördüncü •alıife 
1~ •ahi/eler 
Son •ahi/e 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen blr müddet. sartında tu
laca miktarda ilAn yapt.ıracakla.r 

ayrıca tenzUA~1 taritemizden 1stltade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek: 
sayfa ilAnlar için ayrı bir tarlfe derplt 
edllmlştlr. 

Son Posta'nın tıcart UAnlanna atd 
işler Için tU adrese mllraeaat edD
melldir. 

ilinetlık Kolirktil Şirketi 
Ka.luamanzade Han 

Ankara caddesi 

1939 
31 . 
1 LK ,.. 

KANUN 

10 

Sayfa l l 

- ı · '.,.,ı. - \ . 

". 

'GR iPiN 
BAŞ, DIŞ 

N EZLE, GR IP 
ROMATIZMA 
NEVRALJI 
KlRlKLIK 

ve bütün ağnlarını derhal geçirir. Lüzumun a g..ınde J kaşe alınabilir. 

lllevlat demiryolları ve liman ları işletmesi u mu m idaresi ilAn lar ıl 
Muhammen bedeli 20800 Ura olan 80 ton karplt 9/ 1/940 S:ılı günü saat 15 t.e 

kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında s:ı.Un alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1560) Uralık nıuvakk:ıt teminat lk kanunun tayin et~ı 
vesiklları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadnr komisyon relsll~ine vemıelerl lA.· 
zımdır. 

Şartnameler pauasız olarak Ankarada Malzeme Dı-.treSindm, Hnydarpap.da 
Teselhim ve Sevk Şefliğinden dnğıtılacaktır. (10605) 

KlZlLAY CEMİYETI 
UMUMI MERKEZiNDEN: 

Elbi~e"ik ve Paltoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiitme su

retile münak.asaya konulmuş otdoıoıından taliblcrin nümunclcri gönnek 
'jzerc hergiin Yenipostane civannda 1\limarvelbd caddesi (KIZILAY) 
hanında Kızılay Deposu Dirckti)rJüğünc miiracaatleri ve eksiltmeyc iş. 
tirak için d e 27/ 12/ 939 Çarşamba giinii saat 14 te bu l\1iidiirliikte hazır 
bulunmalan ilan olun ur. 

Nafı a V ekaletinden: 
Erzur-.ım ne kllometrc 18 + 500 elvarında bulunan Uzunahmetler arası demiryol In.. 

,aatı ve ray ferşiyatı 1§1 kapalı zarf usulile ekslltmeye konulmuştur. 
ı _ Eks1Itme 6/1 / 940 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on birde Vektuetlmb 

Demiryolları inşaat Dairesindeki arttırma, ekslltm~:: ve ihale komisyonu odasmdn ynpL 
lac:l'.dır. 

2 _ Bu ln§aat ve ameliyatın muhammen bedeli İki MUyon Üç Yüz Elll bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı c84,250ıı llrndır. 

4 - Mukavele projesi, ekslltme şartnamesl, bayıııd~rlık Işleri genel şnrtnamest, teke-
ometre pl{ın ve profili, fennl şartnnme, 91 B numaralı malzeme tipi, telgraf hattı şart. 
namesl, terşlyat tallmat.nrunesi, vabidi kıyasll tlat cetvel!, çimento nonnundan mürekkep 
bir takım münakua evrakı Elli Lira bedelle Demrryollar İnşaat Dalresinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Bu ek8Utmeye girmek 1stlyenler referans ve diğer vesikalarını bir lstldayn baAJı.. 

yarak ekslltme rününden en az sekiz ıün evvel VekAleUm!ze vermek suretlle bu 1§ için 
ehliyeL veslka.sı lst.lyecek.ler ve bu veslkayı münakasa komisyonuna vereceklerdir. Ek· 
alltme tarihinden lankal sekiz gün enel yapılmnmış müracaatlar n:ızarı dikkate alın. 

m az. 
11 - Eksiltıneye girecekler 2490 numaralı arttınna, ek:silLmc ve ihale tanunu mucibin.. 

ce tbrazına mecb~ oldukları evrak ve ve.sikalarını ve beşincl maddede Izah olunan 
ehllyet vesikalarlle muvakkat teminatlannı ve fiat teklifini havl kapalı ve mfihürlil 
zarflarını gene mezkür 2490 numaralı kanunun ve t>lı:slltme şartnamesinin tarHatı daire, 
sinde h:ııırlıyaralt 6/ 11940 tarihinde saat ona knda:r numaralı makbnz mukabUlnde 
Demiryollar İllfaat Arttırma, Eksiitme ve İhale komisyonu Başkanlığına teslim etml§ 
olmaları lazımdır. c6458a cl0462o 

Devlet Limanları Işletme Um um Müdürliiğünden : 
ı - Yenı yapılan Galata Yolcu Snlonu ihtiyacı için şartmıme ve restmlerine göre 

yaptırılacak mobllya Te lAmbirller pazarlık suret.lle istekllsine ihale edilecektir. 
3 _ Keşlt bedell .54{)7la Ura ve muvnkknt teminatı a:4056a liradır. 

3 _ isteklllerin 3/ 1/ 940 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat onda Galata. Rıhtı.. 
mınctakl umum Müdürlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümenlne müra. 

caatları. ' 
4 _ Bu husustıı.ki proje ve şartnarnelerin otuz beş lira mukabUlnde 25/ 12/ 939 Pazar

tesi aabahından ıtlbaren levazım müdürlüğündPn alınabll~ Uin olunur. cl0663a 
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Sabah, öğle va akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

D Ai A RADYOli 
ile dişierinizi fırçalayınız. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami itina 

Oe yapıldığı ve rekabet kabul etmez bir 

!iatla satıldı~ı için yurtta ecnebi mamu

latının hakimiyetim ortadan kaldırmıştır. 

Kazandı~ı bu rağbet sebchıyle elde hiç 
stok bulunmadığından da mütemadiycn 

taze ihzar olunarak piyasaya çıkanlır. 

R -ıdyolin kullanınız; sade dişierinizi 

femiz1emek, korumak ve (..izelleştirmek. 

le kalmazsınız, verdiğiniz para da kendı 
cebınizde kalmır o!ur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

--- -----·-
• 

YENI PUDRA 
RENKlERi 

önünde 

KADlNLARlN 

HAYRETI 
*-----. 

Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vas ı tasile 

ist ihzar ed il mektedir 

~----------------~ 
TENiN GÜZELLIGİNI 
IKI MISLI AR"ı TIRIR. 

Pudraya tam tenimize 
en uygun rengi veren 
Kol orimettik yeni bir 
makine icad edilmi~r. 

Bu makine sayesinde şim -
diye kadar görülmemiş em ~ 
calsiz bir güzellikte yeni pud
ra renkler i icad etmektedir. 
Bu yeni pudra cSU geçmez. 

DBUTSCBB 

cinsindendir ve yağmurlu ve 
rüzgarlı bir havada bile sabit 
durur. Burnunun parlaması 
na mani olur. En sıcak bir sa 
londa daru; ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği 
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalen pud 
rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü 
n üz. 

ur ANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SAli, PERŞEMBE ve CU ARTESi 
ISTANBUL'dan Sofya, Belgrad, · Budapeşteye Viyana üzerinden 
BERLİN'e Sofyadan Selanik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için aJağıda 

vekilliğe müracaat edilmelidir : 

HANS W AL TER FE U S TEL 
Galata Rıhtım No 45 Telefon: 41 178- Telgrııt "HANSAFLUu , 

PATI KULLANlNIZ 
Her tfirlü yanıkları, kan çıbanlannı, meme illihapiarını ve çat

lakları , koltuk alh çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, traş 
yaralan, çocukların ve büyüklerio her türlü deri iltihaplanna en 
erken ve en emin tedavi eder. V l R O Z A mikrobun ya~ama
sına mani olur. 

SON POSTA Birincikanun ~ - =-
..._ _ _. Bayanlara mahsus ~O~Use takıl- SINGER S tl • • • Hll ' • odeliljrı grll ııı~l..ı . hu 

• mak Qzere elmaslı plak aa arimlZin Slllltlerin nııkhm pek uz Ol-~ 
duğundan reklamınil devam edemiyece~iz. Bu sıtatlerden edinmek için acele fırs ttnn istifade ediniz. 

No. 10C 3 No. 1004 No. 1005 . No. 10C6 No. 1007 
69 elmas ıuo li ra 115 elınas 150 Ura 74 elnıRs 110 li rıt 71 eloıus 10<, lira 88 elmas 125 lira 

Ems11lleri gibi 15 sene garantilidir. Taşradım talep vuk uunda. tediya şrı rtı~e gönderilir. 

SINGER Saatleri YENI MAGAZASI: İstan' ul Em.inö:ıü Tramvay caddesi No. 8 Tel: 21964 

•• • 

ur 1care 
KURULUŞ TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılmış sermayesi: T. L. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Dahil d~ ve hariçte muhabirieri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 
Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 

Blr bu~uk asır evvel tesis eden 

ALi M 
HACI 

Ticarethanelerı 

Her iştirak eylediğl enternasyonal ser
gilerde teşhir ettii'l lokum, şeker, ala -
tuıkn şekerleme, reçel ve lkl kavrulmuş 
badem şekeri daima takdirleri oelbet _ 
miş altın madalyelerle taıtıt edtlmlştlr. 

ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethanelerinin 
Fıstıkh, !ındıklı, güllü, sakızh, sade, hln
distancevizll, kaymaklı tokumları c1d -
den nefıstir. 

Li UH.DDi 
HACI E iR 

Ticarethanelerinin 
Gullü, port.akallı, llmonlu, tarçınlı, na _ 

nell, sak~lı, be~amoUu a~de~tl ha • -~~---~~~--~~~~!~~~~~-~~~~~~ 
U3Ur. # 
ALi MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Ticarethanelerinin 
İki kavrulmuş badem şekeri dünyada hlç 
başka bir §ekerclde bulunmaz gayet le.. 
zlzdlr. 

Ai 
HACI 

T.lcarethaneleri 
Merkezi: Bahçe kapı, 1ubelerJ: Beyoilu, 

Karaköy, Kadıköy 

na!k Operetl - Bu akşam saat 9 da 

Git- Kal 
···s~;--p~··~i~·ih~~;-····--··-·--

Neşriyat Müdürü: Sctim Ragıp E~ç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: .t1. Ekrem UŞAKLIGlL 

ANKARA G A R GAZiNOSU 
Meşhur MARKO BABEN Orkestrasının iştirakile 

Her Cumartesi ve Pazar gl.nleri saat 16.30 dan ( 19) a kadar 

-DANSLI ÇAY· 
YILBAŞI Reveyyonu için masalarınızın şimdid~: 
tutulması nı dileriz. Meşrubat tarifelerinde değişikh 

~---asc:..--· yoktur. 

z 
Ekzemanın illcıd ır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. ller Eczanede kutusu 50 kuruştor-


