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HALKIN GOZÔ 

.ttALKIN KULAGI 

~ALKIN DiLi 

&!ne 1 o - No. 3380 ......._ Y c1zı i~leri telefonu: 20203 SALI 26 BİRİNCiKANUN 1939 

ara eniz e eni ir acia 
(Kızılırmak) şilepinin son 
fırtınada, Sinobda, bütün 

nı ürettebatile · ha ttığı anlaşıldı 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş , ... ----···---·- ...................................... -.. ~ 

ı · ·Fin ordusu 
Sovyet 

ı 

f 
: 

ı 
toprağinda 1 

1 Fin kıtaatının lenliıgrad - Murmansk 
1 demiryolunu tehdid ettikleri bildiriliyor 

Ş •t k bd 1 Londra 25 (Radyo) -Üç hafta süren kahramanca bir müdafaadan son
ı ep ayı ı, aranıyordu, Sinob sahillerinde bir :ra harekat teşebbüsü şimdi Finliler tarafından eıe alınmış bulunmaktadır. •• d.. .., .. • E Fin ordusu gerek şimal, gerek §ark cephelerinde mukabil taarruza geçe -
avcının gor ugu gemı enkazı, (Kızılırmak) ın i re-k, Sovyet topraklarına girmi~ bulunmaktadırlar. (Devamı 3 üncü sayfada)J 

kayalıklara çarparak parçalandığını meydana çıkardı '-······-·········-··- - ···---·······--·······---·---····· 

Facia kurbanlari 20 ı-tilinya·run·-- Biilll 'el Hauseride 
kişi, zararin miktarl yOzde 70 i lsmet lnönünün yen.i segahati 

200.000 lira! harbhalinde! 10 gün kadar ~ürecek 
k ~~~-~~~ 

Urban 1 arın listesi, muteh assısiarın söyledikleri ::f!~ ~ıa!'!:::~~:-:;:ın .:: 
y(lzde 70 i harb halindedir. Bu ni~t 

.... 

So Kızılırmak §Uepl 

~t t .f1rtınanın Karadenizde bUyük bul Mıntaka Liman Reisllğine g~len bir 
l) ··acıaya sebeb olduğu anlaşılmıştır. telgrafta, rrü.rk Şilepçink Şirketinin 

&a;bb ~;pı;edsi;de v~de~iii;;de 
yeni hiçbir şey yok ! 

Iki taraf lıuvvetleri Noeli hareketsiz 2eçirdiler, 
~ şehirlerde merasim ve eğlenceler yapıldı, 
ephede, donanmalarda askere hediyeler dağıhldı 

fÖYle çıkanlmıştır: 
1 - Fraıua, İngiltere ve müstemlekt..'

lert, Lehi.!tan ve Almanya, cem'an 58 ınJl. 
yon ldlometre murabba genlflillnde bir 
sahayı kaplamaktadırlar. 

2 -Rusya. FinlAndiya, Çin ve Japon
ya ise, 2700 milyon kilometre murabba 
genf.§lifinde bir saha işgal etmektedirler. 

Geride kalan bitaraf memleketlcrin 
mesahai sathiyesi de 613 milyon kilomet
re murabbaı, yani ldlrei anın yüzde 
~o udur. 
-····-·· ..... ----··-·-.... -·····-··--····· .. ··--

Büyük bir kayıb 

(M. Turhan Tan) 
vefat etti 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Graf Spee 
facias1n1n 

sonu 
Alman ceb kruva. 

zörü Graf Spee'nin 
Montevideo önlerin
de kendi kendini na
sıl babrdığı malum
dur. Tayyare ile çe
kilen ve telsizle Av. 
rupaya verilen bu 
tarihi reslm, kruva
lÖrün son dakikala -
rını göstermektedir. 

Milli Şef, evvelki gün Ank4ra. da at yarışıannı seyrederlerkcn 

Ankara 25 (A.A.) - Reisicümhur İs- Reisic'Ümhur, Ankara garında Bat-
met İnönü bu akşam saat 10,30 da hu- vekll, B. M. Meclisi Reisi, Genel Kur
susi trenle Kayseriye müteveccihen ha may Başkanı; Vekiller, meb'uslar ve si-
reket buyurmuşlardır. (Devamı 3 üncü sayfada) 

CMESELELER:J 

Memba suyu davasi 
Belediye, memba suyu sahibierini bir çok kayıdlara 
tabi tuttuğu halde bizzat kendisi bu kayıdlara riayet 

etmiyen bir memba suyu sahibi vaziyelinde 1 

Belediye zabıtası talimatnamesinjn memba sulannın i§Ietilmesi, naJcU ve 
memba sularına ald kısmında şunlar ya. tevzii Cl§ağıdaki ıartı:ara Ulbidw: 
zılıdır: 1 - Bu suüır mcmbala.nnın Hl.nım.N 

c!çTM suyu olar4k kutıa.mlmakıa o!an (Devamı 8 inci aayfada) 

-l •• l9ıa 
harbinde ga.rb c€ylwsmde bir 

sıla1uız bır c ( Boşanmalar niçin arbyor? ) meyzulu anketimi ı bugll1 8 nc1 11ylam1zdadar 
aq 1 r•- ' J 



Hergün 

lztırab çekenler için 
Endişe duyanlar için 

Ekrem Utaklıgil 

G arb ~lemi en mühim müşterek 

yıldönümfinfr bu sene ıztırab ve 

endişe içinde geçirdi. Her sofrada boş bir 
yer, iher evde boynu bükük bir çocuk, her 
dudakta da cevabsız kalmıya mahkUm bir 
ııual: 

- Sofranın bu yeri hep boş, bu çocu
~n boynu hep bükük mü kalacak? 

Karar tepede pathyan bir şarapnelde, 
yahud da nereden geldiği belirsiz, serseri 
bir kurşundadır. Iztırabı bugün boş ka -
lan sandalye veriyor. Endişenin kaynağı 
tse her dakikayi dolduran acı ihtimal -
Ierdedir. 

* Ne vakit ~noel:t den bahsedildiğini işit. 
aem çok eski zamanlıırda görmüş oldu -
ğum iki filmi hatır1anm. Her ikisinden 
de birer sahne hemen gözler"ırnin önüne 
gelir, birincisinin kurbanı bir babadır, 
Ikincisinin ki bir çocuk. 

İlk fmn bir Alman eseriydi: Noel ge -
feSi, durmadan yağan kar, bembeyaz bir 
sokak, köşe başında göz1erini ışıklı bir 
pencereye dikmiş ağlıy:ın bir ihtiyar: Ar_ 
tık hiç bir sene karısile, çocuğilc bir sof
rada bayram yapmıyacaktır. 

İkinci filmi Fransızlar yaptılar: 
Noel arifesi, bayramı anneleri baba -

Jan ile geçinnek üzere mekteb kapısn • 
dan soka~a fırlıyan çocuk alayı. mekte -
bin iç avlusunda ise kuru bir ağaca da -
yanarak bayrama koşan arkadaşlarına o. 
cı ile bakan 7 yaşında küçük b;r yavnı, 
mektcb müdürü az evvel bir telgraf aL 
mıştır ve bu küçük yavru artık hiç bir 
zaman bayram sofrasında babasını gör
miyecektir. 

* Eski harbin mütarekesi noe"den beş 

hafta evvel yapıldı. Cephede ateşin _kesil
di~ni haber veren top seslerinin iniemi
ye başladı~ dakikada sokağa fırlayıp so
kakta dansetmiye başlıyan halkın çılgın 
neş'esi inüstakbel harbin idam hükmü idi. 
Ertesi gün çıkan gazetelerde ise en bü
yük yer müstakbel neslin böyle bir fa -
claya şahid olmıyacağı kanaatini anlatan 
manşetiere veri'di. Fa~t insan unut -
kandır, geçen facianın azameti batırdan 
çabuk çıktı. 

Alman muharriri RPrrınrk'•n· 

Resimli Dlaka.le: Sözün kısa sı 
-····-

Ekonominin şah damar ı 

' E. Ekrem Ta1u~ 

U lusal ekonomi için bir mcınlekC' 
t . • b"" • vercıı ın umumı unyesme can 

darnarlar cümlesidir diyecek olursak, ı:~ 
tırma - para biriktirmeyi de bu cürnicııı 
şah darnan addetmemiz muvafık olur. t~ 

Filhakika, milli servet denilen .kıy.JllC ... . e.
li şey, sulhte de, harbde de devlctın t. 
mühim istinadgabıdır. Fakir olan ınillC 
lerin, tıpkı ferdler gibi, felaket karşısı~ 
da boyunları eğik olur. Kaderi yerı~. 
milletler, atilerini daima gözönünde ~ıı.ı 
tarak idarelerini bilmiş ve israf ve sc 
.hatten kaçmmış olan milletlerdiı. dıJ 

Mi.li serveti yapan halktır; halkın ~a 
orta halli tabakasıdır. Damlaya darn~n:~. 
göl olur mese!ini bu kısım halkın bır~~· 
tirdiği ve bankalardaki tasarruf hesabii 
na yatırdığı paralardan iyi teyid eden 
misal yoktur. 

11
_ 

Fransızlann, tutumlu bir millet oldUile 
larından dolayı dünya müvazenesindc·ıit• 
mühim bir rol oynadıklarını herkes ~ı te Muhatabınız sizi sıkmaya mı başladı? Bilini.ı ki, siz de Kalbden kalbe daima gizli bir yol vardır, birinin duyduğu ııp . 
1870-1871 harbinde, Prusya galib ge 118 onun üzerinde ayni tesiri bırakmaya başlamışsmız- his bu gizli yolu takib ederek hiç göze görünmeden digerine hasmını büsbütün yere vurmak iç!n _ıı 11t dır. geçer. bilmem kaç mi!yar franklık bir tnzn~ıııiP' 

S t?=\f ~ A fa) A s 1 N o A tiklalini kurtaran, o küçük tasarr~f s~ıd =] 
yüklediği zaman devletin şerefini ve ·b'' 

'es.ıll ~ ~ leri olmuştur. Gene Fransanın, cıha \,eti 
nüfuzunu bir asır ve daha ziyadc~eJl e!' 

Bremen'l torpillemigen 
Denizaltı kumandanı 

Almanların Bre 
men . transatlanti
ğini gördüğü hal· 
<k tl>rpillemiyen, 
bir müddet sonra 
da iki kruvazörle 
bir denizaltı ge .. 
misi batırdığı söy 
lenen rnülıiz!m 

kaptan Bikford 
30 yaşındadır, be 
kardır. Sekiz se • 
ne evvel denizaltı 
sınıfına dahil ol -
muş, ve ilk defa 
olarak da Salmen deniza.tısı kumandan
lığına tayin edilmiştir. 

Am~rikanın en ,.;,eşhur 
fıkra muharriri öldıi 

r._-.............................................. ~ 
Hergun bir f1kra 

Seni çok seven Nuriye 
!stanbulda bir evde hizmetçilik ya

pan, genç bir kız para biriktirmek i8-
tiyordu. Bir bankaya gitti. Mak.sadını 
anlattı. Ldzım gelen muarl1.(!le yapıl
dıktan sonra, ge~ kıza bir kağıd u. 
zattı1ar: 

- Buraya imza edeceksiniz. 
Gl!nç kız şa.şırdı: 
- !mza mı edeceqhn? 
- E1-·et, siz yazmak ok11mak bil-

ı mez misiniz, mekttlb yazmG.z mısınız? 
1 i -Yazmak okumak bilirim, köyde-
! ki nişanlıma da mck!uJ yazar!m 

- O mektuba nasıl imz'l atıynrsa.. 
nız buraya da öyle bir imza atm. 

Genç kız kağıdı ainL Gösterilf>n ye
re dört kelime yazdı: 

1 cSeni çok seven Nuriye., 

~...... ...... ........... ./ 

"ll• s 
8 9 ayni seviyede tutturan da o ını · 

ve yaşlarinda vettir. tO 

Res sam ~'Ocuk lar Cümhuriyet deVTi başladıktan sollrtı' 
~ ·ıe bC . bizde de milli şuurun uyanması cıııf 

Sekız ve dokuz bcr artırma ve biriktirmenin ne. }<ll ıııı 
yaşlarında, Plato·ılüzumlu ve fayda 'ı bir ~ev oldu~ 311 po 
çak Ye Kristin ; - şıldı. Adını her zaman iftiharla anaitt b~ 
simler inde iki Ç!n mız bir müessese olan (İş Bank~iiçil~ 
1" k Lo dr işde de önavak olarak, memlekcttc t,tııt 
ı çocu n a • tasarruf erbabına küçük cari hcsa .. 8~ 

h 1 d llıtıl• nın meş ur ga.e • açtı: istiycnlerc kumbaralar aıı;; ~il! 
rilerinden bitinde artırma ve biriktirme heveslerini tc pıi' 
Kızılhaç rnenfaa _ etti. Şimdi, diğer önemli müessesc~eri

1

ycll 
~--u tine bir resim ser- zin de iştirakile ölçüsü gittikçe genıŞ birsf 

bir ta!"arru! hı7.ı ·ve yekunu her Y1! ·eıı'l~ 
gisi açrnışlardır. daha kabaran bir milli servet nu" 

llV'l~w .. ~~~:J Be}cdiye reisi, 1 vardır. . 1'9t. 
~~Qı!".l2l5';ı Platonun karşısm Halkın bu rlurendiş hareketini dılt ııB' 

da beş dakika du- 'e ve alfıka ile takib eden devlet. b~cıet' 
rup resmini yap - yırlı gidişi milli refahın mübeşşirı 3

•
1 

Jt1' 
m E'"kte ve sünnpc;;7 ki bundan dola) 

tırtrnı~. ve ço -
cuk san'atkara 5 

İngiliz lirası ver -
miştir. 

vanç duymaktadır. -~ııtl~ 

Amc>rikanın en -meşhur fıkracıların-
- Garb cephesinde yeni bir hadise ol. dan Heywood Brovn, 51 yaşında ola-

madı. başlı~ ~l~ında yazmış ol~u~u cs~r rak ölmüştür. 20 senedenberi, hergün 
harb sahnelerını? acıla~ını e~. ıyı ~esbıt rnuntazarnan c bana öyle gelir ki! .. ı. baş 

Yunanistandrı keçi:tr Ta.ihli hayvanlar 

Vakıa, .hı:'r yıl arttığını söyl~dı re~{\' 
bu milli servet nüvesi dilediğirnıı .?rr.ıııl' 
na henüz varmamış ise di:', hızını cuıcı.ıl~ 
rivet rejiminin sağlamh~ından ve 11 d' 

~ k "b" bun'll ~ yetinden alan her hare et gı ı, . Jiı) 
yakın bir atide necib milletirnıze rıf' it 6/ edi:ecek 

etmiş ~lan ese:dı: Horbı en ıyı can an - ı - altında aksamadan, gayet ustalık- Yuna,n istan hüku~et~ ~~mıeket d~
dıran sınema fıl~ı de bu pc;orden :ı1:nar!lk l~·e ince fıkralar yazan rnuharrir, hak hilinde bulı:n~n keçıleı: ıtlaf eylem~se 
yapıldı. Yalnız ınsan unutkan oldugu ka- b ll d"ği ld 1 mam ş m"" te karar vermıştır. Sebebı şudur: Keçıler 

Tıpkı insan'ar gibi hayvanların da ta- bir refah ifade edecek mertebeVC e 
lihlisi ve talihsizi vardır. Harbin bidaye- ccğine itimadımız vardır . 
tinde Londra şehri sakinlerinden bir ço- t:;; G 1 a ıl~ 
ğu, bombardıman korkusundan şehri G. L .-l.!rem . .•.. :;: ..• ~ ... 

• • A • e e ı yo an as a şaş ı , u - . . . . 
dar ihtiyatkardır da. Bırçok memleket - ddid h 1 ı "ki d b gerek Ege ve Adrıyatık sahıllennde ve terkedip uzaklara gitmişlerdir. Bu yüz. ··········Kit.~b···t~tkik···k~;;;is) on•• . . _ . . . a ve eyecan ı po emı er e u - . w 

lerde bu !ılının gosterı'mPsı gene nı:'c;lm 1 l Fık h"k~ 1 gerekse memleket dahılindeki agaçlvrı den kedilerini. köpeklerini yüz üstü bı- dün topland' r,~D ' • w _ •• unmuş ur. racı sayısız ı uye er, . 
fizerinde fena tesır yapacagı du~uncesfl~ 1 "k"li k dil ve çalılıkları hı:ı:rab eylemektcdırler.Bu rakmışlardır. , t ~ kçe tti •' . . roman ar. ve musı ı ome er yaz -
menedıldı. d d ··ı ..ı..:ı·d k nf 1 vüzden bu mıntakalardaki ormanlar ve r...tse edebiyat ve orta \)KUl ur çııll•!ll1 

Londranın yüksek mehafiline rnensub ıarıni tetklk etmekte olan komlsY0°•
0 

~t& 
bulunan düşes Harnilton insaniyetperver- malarını bitirmek üzeredir. Konl1sY~0cıe ll' 
· ·· ·· d öğleden sonra İstanbul Kız LisCS ·J"il'ıı~t 

rnış, ra yo a mu eauuı o erans ar ~ w * · t " korular harab oldugundan maada mem venms ır: . . 
. Nel gecesi birçok radyo istasyonların - Bro~ sosyalizmi denemiş komü _ leketin rna'nzarası da çırkmleşmekte -
da müzik neşriyatı kesildi ve spikerin nizmle flört et:miş, nihavet k~toliklikte dir. Bir sene içinde 500,000 keçinin ke 
yerini nihat zaferden emin o1duğunu ilan kaıar kılrn~b- w sileceği. yahud vurulacağı tahmin e -

lık gostererek bu hayvanlardan 200 ko- e ,., 
1 

hakkındil gö 
11
cr 

· ed" · h" · 1 1 lnnarak son ça"'~~ma ar çıı ~ 
pek ıle 60 k ıyı ımayesı a tınn a mıştu-. tür. Dünkü toplantıda bir hnttaıı~>11ece" ~ 

eden başvekilden sonra papaz aldı. Sor. 7arnanlarda yeni bir gazeteye in dilmekteclir. 
Sulh zamarnnda devlet adamı ile din tisab etmiş; ve ömrü vefa eylemediğin

adamı arasında uçurum vardır, fakat harb den burada ancak bir fıkra neşredebil

Bu hayvanlar düşesin sayfiye evlerinden hakkında Maarif VekfUetinc gönder ~e f lı' 
birine nakledi imişlerdir. Harb sonuna ka- por hazırlanmış ve orta okul türkÇ~e ıl~ , 

. . mer tedrlsatı üzerinde konuşulmu.'J cııtııt~ 75 senelik evlilik haı·atı dar orada kalacaklardır. Bunlar ıçın ah- 1 konncak yenı parçalar tesbit e 
şaptan küçük evler inşa edilmi§ ve bu Urnr_a 

İskoçyada Leven şehrinde mukim · 
d k k k . d' 1 evlere kalariferler ve banyolar vazedil- l k " .. d üç )<ifl 

Maç Kcnzi adın a i an oca ız n· aç a- Kıskanç ı yu zun en ·ı •t ..d 

zamanında uçurum do13r, iki kutbu yck- mişti. 

di~erine yaklaşmış görürüz. Birinin diğe- ==============z:::= 
rine ihtiyacı vardır. Birinin yaptığı te - şarttır. rının 75 inci yılını tes'id eylemişlcrdir. miştir. Hatta hayvanlarm yemek yeme- bir 

8
,Jarna hücum ettı cıc ıv; 

E kek 94 kadın 93 yaşındadır. 2 Kfınun.ı- lerine mahsus olmak üzere masalar da ııııstn Ge' şebbüsün ümidini ve cesaretini diğeri ve
recektir. 

Tarihin kaydetti~ en büyük harbler 
din narnma yapılmıştır. Şimdi harb men. 
faat narnma yapılıyor. Fakat din adamı 

küşad resminde gene hazırdır ve birçok 
memleketlerde hücum dalgalarının ö -
nünde haç gider. 

Radyoda papas her dilde ayni şeyi söy 
ledi. Tanndan istediği zaferdir, onu is
temesini bildi. İsa: 

- Kan dökmiyeceksin, demişti, Isa -
nın halefi yalnız bu emri unuttu. 

Dinde ve devlette insanlığın selameti 
için en milhim birer kaidenin din ve devT 
let kanunlannı yapmış olanlar tarafın -
dan hatıra gelmemiş olduğu sanılabilir: 
Dinde: 

Din adamının milyonlarca ev yıkılır -
ken, milyonlarca kadın dul, ı;ocuk, yetim 
kalırken din 11amına zafer duası yap -
ması ve her hangi şekilde olursa olsun 
lıarbe iştirak etmesi yasaktır. 

Devlette: 

Devlet ada milletinin menfaatini 
sulh ile koruyamadığı takdirde harbe ka
rar V<'rebi1ir. Fak:ıt bu takdird"' bırbi i'an 
eder etmı:'z istif3sı'lı vcrr>rı:'k ya!';ı ve mev 
kii ne olu ... a C' lsun ilk ~ ·pe!de yer alması 

r k t B k'" k ked"l · · d Beyo~unda Hacıbüsrev maha \'\'eııd 11.' 
Garb alemi en mühim müşterek yıl - evvel 1864 senesinde evlenmişlerdir. Bıın l onmuş ur. u ope ve ı.er ıçın e soka~ında oturan şoför Hasan, e detttl'.fıl * 

dönümünü bu sene ıztırab ve endişe için. lar izdivaçlarının 75 inci senesini tes'id yüksek fiatlı hayvanlar bulunmaktadır. evine giderken önüne bir ıntld nııırı ~"" 
de geçirdi. Şimdi insanlık narnma izhar ederlerken 72 yaşına varan kıziramdan Tanesi 100 İngiliz lirasından fazla kıyme- bir kadın meselesinden dolayı ar ~pt· t • 
edilecek ilk temenni. biri de jzdivacının 50 inci senesim tes"id ti haiz 25 köpek vardır. Bu hayvanlarla bulunan Hfld1 ile 1k1 arkadıışı ç~rıdl 0 ı?. 

ı ı k ·· h • h" t ·ı Kı.rm blr münak~ayı müteatıb e ııilr .1) Gelecek senenin V11dönümüne v:ırma- eylerniştir. meşgu o ma uzere ususı ızme çı er ,.. __ ..ın .., r> ., · ı kadaşlarile birlikte Ha.samn ~·11a11w ~~ dan, hiç bir millette intikam hissi bır~k- ı Bütün İngiltere ve İskoçyad"l bugi.ın vardır. Bir de mükemmel aşçıları vardır. ederek dövme~e başlamışlardır. B cıel1 ıı 
mıyan gerçekten tıdil, g~>rçekten hl'~lı. bir 1 75 sene1!~ izdivaç ba::ıtına malik bir çif l ~öpe~lerde~ fazla olarak kedilere her- di bıça~mı çekerek Hasanı yüzilll (,?e1 
sulhün vapılmasıdır. Ekrl!m Uşak ıgıı te rastgehnmemektechr. gun su~ vcnlmektedir. suret.te yarnlamıştır. otec' ıı6' 

~=====::;;;;;:;;;;;;::::;;;;;;::;.ı;;;;;;;;i;::;;;:i=====~======;;;:;;:;:;;;;;:::;::::;;;:;;:;:;;:;:;:;;,;;:;:;;;::;==:=::;;;;;;;:;;======::=;' Yarall tedavi altına alınm11}, :ıxıllllıtl,rı 
-;; """ zabıta tarafından yakalanarnk ••.•• .1 

taktbata başlanmıştır. • ••••••••• 1 ST ER 1 NA N, 1 ST ER INANMAl 
Bir ilk mekteb öğretmeni föyledi: 
- Bugtin çn<:llklardan birini biraz neş'esi"~ durgun gör

düm, baktım, bana hafif ateşi de var gibi p,cldi, muhakkak 
hiç değilse bir kırgınhk geçiriyordu, mezuniyet verdim, he. 
men evine ciönmesini istedim. Bu mezuniyet çocuğun ho~unn 
gitmedi. Yerinden kalkmak istemiyordu. Dnrh:ıl hatırladım. 
Bu, fakir bir çocuktu. Bugün de mektebde fakir çocuklart. 
sıcak YPmck verile-rekti. ondan mahrum kalmak is1emlyor
du, çÜnı...=ıı E.V!ndE' bu'amıyac:ıktı, hemen sözü değiştirdim. 
Peki. biraz daha ka , fakat öaleden sonra mutlaka dinlen
ırelisın. <>vine erken dönmelisin, dedim, hemen gözleri se
vinçle doldu.:. 

Biz basitliğinde bfiyük bir hüzün taşıyan bu hikaycyi din
lerken dfic;Ü'ldük ki · Fakir çocuklara yardım teşkilatımız 

çok iyi, çok vedmli bir yolda yürümektedirler, fakat dere
cesini hiç ~üçiik görmernek şartile diyece#fz, yaptıİdan yar_ 

dım tam o1maktan henüz uzaktır, sıcak yemek günlerini hat
ta Pazer da dahil olmak şartile bütün haftaya teşrnil etmek, 
iki öğline çıkarmak, meccani yeme~e muhta; talcbcnin gi

yeceğıni f1e muayyen mevsimlerde otomatik olarak vermek 
lfi1.ımdır. Bu teşebbüsü başarmak. tamamen başarmak, hlç 

zahmetsiz. b~armak ilk bakışta güç görünebllir, fakat nihs. 
yet iyi bir usul bulmaya, tek elden ~ler muntazam teşkilnt 
yap1naya, biraz müreffch çocuklu ailelerin yardunlnrını te
min etmeye, hele biç çocuksuz ailelerden daha fazla yardım 

istemeye bağlıdır ve biz inanıyoruz ki mümkündü.. fakat 
ey okuyucu ~en: 
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~arb cephesinde ve denizlerde 
yeni hiçbir şey yok! 

Iki taraf kuvvetleri Noe~i hareketsiz geçirdiler, 
şehirlerde merasim ve eğlenceler yapıldı, 

Cephede, donanmalarda askere hediyeler dağıtıldı 

!!U}!> aris, 25 (A.A.) - Har b halinde bulu-ı en büyü~~dü~. H ür milletlerde sulh a§kı de
~ lllası ve pasif müdafaa ihtiyaçları do. rindlr. Çunkü, ancak sulh aşkıdır ki, bir 
~~sile Pariste yapılan Noel §Cnliklcri meml~ketin emniyetını temin eder. Anc.~k 

tskısi k ad 'hakJkı sulh ınsanların kalbinde olan sulh tur. 
ll ar parlak olmamıştır. 1 Bugün geçirmekte olduğumuz faclanın se_ 

~a u~unla beraber birçok Parisliler im- bebl bütun siyasetlerini taarruza ve beşe -
te~ rıısb_etinde an'aneleri muhafaza ede- riyet Için aziz olan şeylerin ortadan kal -

}:ı b~gunü tes'id etmek istemişlerdir. dırlimasma lstlnııd etllren devletlerin mev-
lt ı· aııs ve civarındaki küçük ve büyük cud olmıısıdır. Bundan evvelki harblerln hlç

tspJ..,rin büyük bir kısmı Noel yortusu. blr1nde gUrülmedlk bir blrliklc mUlet1m~l 
llı.ı ttı u ta d , .. ,. . 1 slldha sarılmuğa sevkeden de Işte bu deg-ıl 
1"tdir an anelere gore tes ıd ctmı§- midir? Yüreklerlmizde duyuyoruz ki, zulme 

H · . karşı çarp~ıyoruz. Ve bu iman blze nihai 
t~t -.kı.ınıet, lokantaların istisnai bir su- zatere kadar mukav~met /r;ın hergün biraz 
t' te saat 2 ve kadar acık kalmasına mU. daha fazla kuvvet veriyor. Bunu, blzl beklL 
""ad v • \' " etrniş o'duğu için halk kahveleri yen acı günlerde daima hatırlıyalım. Ve 

1 e birahan 1 . d Id t ' Lokanta- bllhassa bütün insanların içten diledikleri 
iltda }' e erı 0 urmuş ur. . sulh, yeniden teessüs etti~l zaman kat'lyen 
%k ransız ve ecnebi üniformasite bır aklımızdan çıkarmıyalım. 

• 

lzmirde ve Marmara 
sahillerinde 

dünkü zelzeleler 
Ankar a, 25 (A.A.) - Alınan haberlere 

göre, bu sabah saat 3.25 te İspartada gü
rültü ile karışık şiddetli bir zelzele olmuş, 
bazı binaların duvarları çatlamıştır. . 

B u sabah saat 8.40 da Çnnakkalede, 
8.45 te Küçükkuyuda ve 8.35 te İzmirde 
oldukça kuvvetli bir zelzele kaydolun
muştur. 

Ayvalık, 25 (A.A.) - Bu sabah sekizi 
otuz beş geçe 7 saniye süren kuvvetli bir 
zelzele olm~"tur. Dün gece de iki defa 
hafif zelzele duyulmuştur. Sabahki zel
zele neticesi iki fabrika hacası kısmen yı. 
kı!mış ve bazı evlerin çatıları da oldı.fkça 
hasara uğramıştır. insanca zayiat yoktur. 

izmirde bir şoförla 
müşterisi olomobilde 

öiU bulundular 
İzmir, 25 (Hususi) - Gece Gazi bulva. 

Elbistanda soğuktt-n 
bir köylü, beş at 

donarak öldü 

Sayfa 3 

i Maraş, 25 (A.A.) - Dün havanın açık 
olmasına rağmen esen şiddetli rüzgar!ar- e Fazla gayretkeş dostlar 
dan Elbistandan gelen yolcu'ardan bazı
ları ve hayvanları Ahır dağmın cenub e Yazan: S elim Ragıp Emeç 

tesinde ve Maraşa bir saat mesafed<> do::- J3 ir müddettenberi bazı A\Tupa l!a-
muşlardı r. zetelerinin neşrivatı. Sovyet Rus-

Hadiseden yolda hayvanları kalmış o- yaya, Balkan'ara inmPk gibi ısrarlı bir 
lan köylülerin jandarmaya müracaatları arzu atfetmektedir. Ji'in 'andiya meselesi. 

Su··vari ni halleder etmez bu devletin Besaralıva il: tıabe~ a~~nmı~ v~ ~crha' bir .. istikametinde Balk3.nl-uı nüfuzu altına 
mufrezesı gonderılmıştır. Jandarma muL almayı istihdaf edecok mühim bır hare-
rezesi köylüierin bildirdiği mahalle gel- kete _giriseceği bu nnı-:rivat miinasebc>tile 
diği zaman .b~~-a~a kalmış olan sek~z ha_y-1 v~ril~n tafsilat cümle>smdendir Fınlan
vandan beşını olu olarak bulmuş, bıraz ıle 1 dı va ıl<' cereyan etm~>kte olan mu harebe. 
ride iki köylünün yatmakta oldukları gö- nin nt>tiresi hı>l"ÜZ taavvün etmpktcn u
rülmüştür. Jandarmalar donmak üzere o- zak bulunduğuna göre. bu gaz~>te1crin bu 
lan bu iki şahsı derhal şehre ı:evketmLş- kı>hanetlerini mPv~i'T1";İ7. bir ıstkıl ~ııv
lersc de, Elbistanlı olan bu köy'ülerden mak vcrind!' o'ur. Fin harbinin m{ dev. 
biri yolda ölmüş, diğeri hastanede yapı- r:si şimdili~ h_i~am bul"'Tluş ııibidir. İkin
lan tedavi savesinde kurtulmuştur. Geri- cı drvrpc:•nın ılkbahılrd •n evvel başlıva-

. • nııvan:-l'rın!l da nhvılin "t"dic:atıi''l b"'·a den gelmekte olan yolcuların bulunması .. · ,·· • " -
. . . , . rak hukmPtm<'k. m~ı.. •,;:r-mpc;i vPrin"'e 
ihtımalıne karşı vaka ~erine yenıden t-E>r fani irin mümkün bit· c:rı..,dir nemek 
jandarma!ar gönderilmi~tir. ki bu nec:rivatta, ':>ir !'akitatin iradosin

Tork - italyan 
ticaret anlaşmasi Ji·~ ker:ere tesadüf edilmektc idi. Önümüzde yeni bir sene var. Bize neler 

1 kt Ukümet merkezi eskisı gibi karan-
1 
glzledl!Unl bllmlyoruz. Eğer bize sulhü ge -

ilıt a bırakılmış olduğu için eğlenceler 
1 
tlrlrse, ne kadar minnettar olaca~ız. Fakat 

~ •rrıarrııa kapanmış perdelerın arkasın- gene harb getirirse hiçbir şey blzi zaptede. 
Cf>r mlyecektlr. , 

rmda itfaiye önünde 35 sayılı takside es- Ankara, 25 {Hususi) _ Yeni ticaret 
rnrengiz bir cinayet olmuştur. Taksi şo- anlaşması akti için Dış Ticaret Umum 
förü İbrahim ve müşterisi Ali tabanca ;:e 

Müdürü Cemal Ziyanın .. iyasetindeki he-

den zivade bir zamirin izltJrı qi'f>i bolki 
kPndileri il'in uv.ının. fnkat doğrudan 
do~ruya aHikadar olonlar kin hiç te hoş 
ol'"Tla\•an bir mana "If' mahivet vardir. 
Yani herkec;in mevzii kılwasını e:ı;ca~ı
dP arzu pftiP"i badirP r.ııl-ının bııdıkl~n
malı ve kafi dcrert>rlro ı:ı 1tan kan. daha 
faz'asile severan edip bi.,. c:~>l lıalinP mi 
~elmelidir? Saved bu ııazeteler:n yazıla
rı. bu bııkımdıın bii,·Uk bir ı:!afiE>t mahsu
lü dP[!iliPrse, hesablı bir tahrikir-ı ön('f:sü 
olmak .ıribi c:av<ını dil·l<: t bir \"azifeyi ve. 
rinro getirmiş olmu\·orlnr mı? 

o~qtı eyan etmiştir. Yal:uz pek kalabalık . • • • • 
llıı sokaklardan zahirerı bir ~en1ik akşa- Hıtlerın muavını de söyledı 

öldürülmüş olarak bulunmuşlardır. Ya. yetimiz önümüzdeki günlerde İtalyaya 
pılan tahkikat sonunda Foçalı Alinin te- gidecektir. lleyette İzmir Merkez Bank 
cennün ederek İzmire geldiği, Keçeciler- Müdürü Nazif de vardır. ~~l bulunulduğu anhşılJl'akta idi. Berlin 25 (A.A.) - Hitler tarafından Noel 

bir k ~'unıa beraber Paris~ilerin büylik mesajı söylerneğe memur edilen Hess, bir 
l"j ... ·ı mı ve bilhassa izinli gelen askerle- muhrlbden, radyo lle neşrettlği Noel mesa. 

de t aksiye bindikten sonra arkasından -
Bmr:in Almanvanın rh Sovv('t Rusva

nın da. nrı1 ıırı knrc:ı P"<>vli:'i almı<: veva nl
m;ınııı; ciiiior memlol.oflerin cio dıırum1arı 
ac:"ğı. vukarı ta->v,·iin ~> 1 mistir. M~>nfııat 

" ll> Jında, bütün dünyadaki Almanlara hltab 
d~ t , rı su b olduğu aile!~>r Noeli eY leri n- ederek. Alman mllletlnin, Führerine karşı 

es td etmeği tercih etmiş'erdir. beslediği sevgiden bahsettikten sonra mü t-
l * tefilclerln, Almanyayı parçalamak ve kü _ 

ta l"dra. 25 {A.A.) _ Ahval ve seraite çük Z'\ytf devletler haline getirmek mak.c;a. 
L gtrı·n No 1 t , • k~ll ı'le 1 dlle harbettlklerinl söylemiş, ııhül1i.sa, bu n _ 
"tııı c yor usu an anevı şe ı er 1 Al 
h. arınlt t ,. .

1 
ı ıır. man ırkını imha etmek istiyorlar .. de-

llk Ş ır. Kral ve kra.ıçe çocukları e miştir. 

l@t, b·~ .. Sandringhamdt.ın avdet etmii-ı Ce hede 
l tttun k • h · ı· k t p ar .. as eriere ve oa rıye ılere ar - p ıs 25 (AA) H AJ k ı 
L ~l)tıd ar . . - avas ansı as er va-
~Ji~htiveı·erınişlerdir.. Denizde bul~nan 1 ziyet hakkında diyor kl: 

şoföre üç el ateş ettiği, bu arad-ı çılgınca 
bir takım hareketler yaparak çıkan kur
şunlardan bir kaçının kendisine de isabet 
etti@. zannediliyor. 

Adiiye takside üçüncü bir şahsın bu
lunması ihtimali üzerind~ de meşgul ol
maktadır. 

Rumen Başvekili Noeli 
Rus hududunda geçirdi 

MJIT Şef Kayseride 
(Baştarcıfı 1 ifıc i sayfaclrı) 

vii ve askeri erkan tarafından teşyi 

edilmi§lerdir. 
Ankara 25 (Hususi) -Milli Şef ya

rın Kayseride bulunacak ve orada tet
kikler yapacaktır. 

Reisicümhur Kayseriden sonra Ma
lat!'a, Diyarbakır, Erganiyi ziyaret e
decek ve galib bir ihtimale göre Ada-

Vf' vazivetlerine ıYÖre l.pt ve h'lrckotle. 
rini cizen \"e o v0lda "'',.üw~n ıümrp]prin 
da~a evvt'l c:u is!' Vl'''a !'lıı jc:,- 1"1 kovacak
larını b:l,hilnıPk kin al~krırhırlar!a isti
saredı> hııhınnı:ık i::-2b f'nPr ki bıı d'l. hg. 
sım taraf· ıtazPtecic:i icin mümkün olan 
şeylerdC'n deği'riir. Su 'h" 'rl<>, bu ııibi ncs
rivatta hususi bir mak,;ı:ın ııörmek veva 
sezmemek için bunlar kafi olmaktan da ~"rıı>r ıler ve denızasırı yerlerdekı as- ! Noel gecesi bütfuı cephede tam bir sükiL 

tıııtıı YUrdda kalanlar tarafından unu- net Içinde geçmiştir. Devriye kollarının do
ı~tj "dıklarını isbat eden hedive paket- la.ş'llalan bile pek ender kaydolunmuştur. 
~Ol almışlardır. Kiliseler dua • edenlerle Bütü~ :nın takayı kaplıyan kalın sis tabıı. 

Bükreş 25 (A.A.) - Noel bayramı do- naya geçerek, oradan Konya ve Af - Ortalığı telasa vermeve lüzum yoktur. 
layisile Kral, Macar hududu üzerinde bu. yon yolu ilc tekrar §ehrimize döne - JHidiseler, esascn kiıfi derecede \'azıhtır
lunan Cradea'ya gitmiş ve millt birlik ceklerclir. lar. Onları olduklarınnan daha vıızuh
çerçevesi içinde tezahilrat yapılmıştır. Seyahat 1 0 gün kadar devam edecek landırmak ist<'mek. bana kalırsa, fazla 

fazladır. 

11ıiur fak t A . 1 t kası yuzunden havıı faaliyeti pek mahdud l • a ayın yapı mamış ır. olmuştur. 

~!i tıgi.liz Kralının h it abesi Alman tahşldat mıntnkalarında yenı hiç_ 
~ftı.i'!Jra 25 (A.A.) - uReuter bUdlriyorı>: bir h"reket knydedllmemlştlr. Öğleden sonra da Kral, Clnj'a giderPk o- tir. gayretkeşlik olur. 

~ ıı tAcıere Kralı Altıncı Core, mlllete hftn_ Pnrls 25 (A A.l - 25 KAnunuevvel akş:lm 
1· " Yoda söylediği blr hltabede demiştir tebll~l: 

rada bir nutuk söylemiştir. Reisiciimhura Saffet Arıkan, Necib c f f7) ı:;; .....__lp inı (/r'nqt.,t. L nıtıç 
Diğer taraftan Başvekil Tataresım da Ali, Fikret Atlı ve Sıhhat Vekaleti - ... - ............................................. - ..... . 

~o'l J Mosellenin doğu bölgesinde düşman dev-F• banamı, bütün sulh bayramlarının rly<lerl püskürtülmüştür. 

ın ordusu Sovyet toprağında! 
Desarabyada Rus hududu üzerindeki Ce. müste§arı Dr. Asım Arar refaka-t et
tatea'ya ,gitmiş ve Noel gecesini oradaki mektedirler. 

askerlerin yanında geçirmiştir. İcra Vekilieri lleyt>tinin d iinkii 
Ac1 bir kay1b 

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

istanbul l-.111.1 
_(Baştarah 1 hd savfada) dukça mühim topçu faaliyeti olmuştur. 

dt t .~erın t>ir kolu, Sovyet arazisin- Sakkome ile Volossula arasında topçu. kOmUtani dÜD 
~t ka~ sa gölüne kadar varmıştır. Bu nun hazırlık ateşini mütenkıb yapılan di-

~ı:ı.11~:tte ilcrliyen. Fin kuvvetleri. ğer bir Rus h ücumu üzerine muharebe geCe Vefat etti 
·e[ •i· ad - Murmansk demiryolunu vukubulmaktadır. istanbul komutanı kor general Halis 
~eı tiQcletl"IX>ktt>dirler. Ayrıca, Fin tayya· Lieksaada FinUındiy:ılılar harekat sa- Bıyıktayın dün gece saat 20,30 da tedn. 
~ '1 e bu demiryolunu bombardıman hasını Rus topraklarına intikal ettirmiş. vi edilmekte bulundugwu Gülhane has-
b . erdir. lerdir. 

lı. t>r tanesinde bir kdlb anjini neticesinde 
•· taraft M h · ""d f" Kuhmo bölgesinde ıki Rus taburu _;m-l\. an anner eım mu a ı - vefat ettiğini teessürle haber aldık. 

~~ ,.:l'(:lj berzahında kuvvetli bir ha ve bir tank ile iki top zaptedilmiştir. 
'll "P Suomisaım· böl · j d"" 1 Cenazesi yarın saat 1 1 de Gülhane 
ı.~:>ıı ,}rak, Ruslan zayi ettikleri 1 gesın e, uşmar. te trar hastanesinden askeri merasinıle kal-
"~hıı t •1 tekrar ele geçirmek için mu- faa'iyet göstermiştir. 

aa D · d f ı· t 1 t 0 .. dırılacak ve namazı Beyazıd camiinde 
.ı A~"" _rruza mecbur etmislerdir. enız e aa ıye az o :nuş ur. uşma_ . h" oWo 

"~~· "Yı · nın zayıf kuvvetleri bazı istikşafard.• bu- kılındıktan. sonra. Edırnekapı şe ıdlıgı-
ı \""tn şırnalde, Rus kıtaatı ric'ate ' d f d ı kt 
~ etrn k lunmuşıardır. SovveUerin Mar :ı zırhlısı ne e .11, e 1 ec_ck ır.. ~~ 1 ~ • 

1 
k Jf 

., 1 ı~ ~ k! ve Finlandiva öncü - .r 1322 d - -" q'"af ., Fı·nı· d" K . t h"l h ta 1 e ı ıncı mu azım o ara ar-~u Indan k t 1 kt d an ıyanın avıs o sa ı a rya arı- • • 
l' rı 14 sı ış ırı ma a ır. nı çok kta b b d tmi biyeden çıkan Halis Bıyıktay bilahahre 
~r Sovy t t . d"" ·· ·· 1 ·· uza n om ar ıman e ş ve A . . 
l. e ayyaresı uşuru mu~ bu bombard ma R ta 

1 
. d Erkanıharbiye mektebıni ıkm.a! ederek 

.-:ı ı na us yyare erı e ne- • . . 
~ ~ira 25 ticesiz olarak iştirak ('tmlşlerdir. erka~ıharb zabıtı ol"_luştur. . . 
~ \"" t (Rususi) - Yüzden fa7.- F" 1• d" k"" f . d b t tm b istıklal muharebesınde 57 ıncı fırka ku 1 1 .re ta b •. h 1 r ın an ıya or ezın e uz u aya aş h, "lrl vvarec;i, ugun mu te i mandanlığını harbin sonuna kadar ifa et.. 
ı..tct 11\o,a~' fleıs. inkivi ve Viborg'u bom lamı.ş olduğundan, kürük Rus harb gemi- f k' I . .ı d . 
~. ·•ı ,, lerinin harekatı gittikçe zorlasmaktad;r. miş, Milli Müda aa Ve n ett oruu airesı 
~ me et:nıs]~rdir. Bombard·man - Havada akşam. Rus tayyareleri az fa_ reisliğıni yapmış, buradan İstanbul ko -

~1' Ooı-g~rnuu bes saat sürmü~tür. aliyrt göstcrmiş'erdir. Laponva böl"e- mutanlığına tayin edi'mJştir. Timürün 
l •ı h"'ı. atıl;ın bombalar b"ılhassa fa- b A d ı f · ve Anka r" "a\•ac:ı isminde ~ '~t" !\ltı m kA sinde, birkac hava hıır'ka•ı vukubulmu.:;- na 0 u se erı " · :t 
ı.. r- ı· es un bulundug·u mah::ıl ı; bı"r eseri ve keza Metenin savac:ı adlı di-
,-~ ">ab - sa da Fin zayiatı cüz'i ()]muştur. Finlan_ -s 
~~ ~~~tır. tt etmiş ve havli tahrilyıt diya l-a,·n kuvvetleri ic:ti};:c;afl· rch bulun- ğer bir eseri vardır. Kt>ndisi eski Tiirk 
~'% he]] · ll<:'l>ı<'a zaviat olup olmadıaı nıuc; V<' dü~rnan tcmrıkları üzprindı:'ki as- harb tarihile meşgul olmakta idi. 

~tı \ "{:tıeı derriJdir. lrnr\ l.n-',.flnri b,.,...r,.,r~,-n~n Pt>Y~ic:l~>rıiir. Öliimi.i memleket ve ordu için bi.iyi.ik 
~t: ~ v\ :ıvrıca U7tm menıi11i too- H<>ır~ toplarımız bir Rus tayyarPsi düşür. bir zh·a olan generalin kederli ailesine 

ı,ır. 1 
orgu bombardıman et'l"'i,- 'T'Üstiir. ve dostlarına taziyctlerimizi arzederiz. 

ı.. <l(!l • 

~t(> ' Ilkini 
ı., tı hafif n bombardımanı ise n:~ -
~~dntniryol olrnu~t~r. Srhrin varoo;}Jrı Moskova 25 (A.A.) - U>ningr<>d ns-
~"' ldiJıni U tf'lakı noktası h<'dcf itti- keri mıntakası erkanı hnrbiycc i tebliği: 

·•ıı • ss,., de h" b" 22 KanunuevveldC', Kftreli berzahında 
~ hll'. • • ıç ır netice alın1.-

t' t: a keşif kolları arasında ccrrvan eden cid"i 
1 l, ik· c- d 1 ıtğ(i ı_ •"nvv~~ •avvaresinin dü _ miisa erne> or müstesna, ehel"ırdyetl" b:r 

ZannE'dilmc>kt d" hadise o'nıa ·rr,c:tır. Bu miisadcmeler nt-
lt F e ır. · · ..ı F" J • d" k t>ls· h t bl'w• tıcc>sın•ıP m an ıva ıtaatı, h~rb saha-
'- ltılti 2- e l'!l ..J n7ı ~ı·· b k ı .3 n·· .. " ""b··~· • a (AA) F" • . sın<ıa ~ o u ıra mı<: nr.,.ır. ordu su. 

(}·· •sı· · · - ·nlnndıva ""<'S.. •• • 
~,· ll'ld·· · bıv olmak uzere 35 esır alınmı~tır. 
t"ft· u~ }( . . 
«ıG~ 1'. l'ai are lı de ni"'f>~?tcn sft kın P.roç-' lngıltere ve F r~nsanın yapacaklan 
\~1ıl ttı Püııpk~!e .?ehri Ü?.Prindro küçiik bir yardımlar 

''Jt\t ' Urtuı ·· 
).ı 11 1"11işlerdir muş ve nuslar bir tank Nevyork, 25 (Husus\) - cUnited 

Oo1Jarivi :1 . . Press» muhabiri bildiriyor: 
1 

e Yk]arvı arasında ol- Noel t atiline rağmen, İngiliz ve Fr an-

• • f • • . '.. . ... ,.- . . . . . 

sız hükümet ricali arasında Finlıindiyaya 
yapılacak yardım hakkındakı istişarelC're 

devam edilmektedir. 
Bu müzakereler bilhassa ikı nokta et

rafında cereyan etmektedır: Yapılacak 

yardımın mahiyet ve sümulünün tesbiti, 
sevkiyat vasıt.:sının temini. 

Birinci nokta etrafında hemen hemen 
mutabakat hası' olmuştur. İlk hamlede 
yüz bombardıman tayyaresilc büyük 
miktarda tank, mitra lyö?:, hava dafi ve 
tank dafi topları gönderilecektir. Ayrıca 
gönüllü kıt'alarının teşkili de dE'rpış edil
mektedir. 

toplantısı Milli Şefin 19 yaş~ndaki 
Ankara 25 (A.A.) - İcra Vekilieri • 

Heyeti bugün saat 11,30 da Başveka- yeğenie ri lzmirde vefat etti 
let dalresinde Reisicümhur İsmet . . • . • f . 
İnöni.inün riyasetinde toplanarak mü- Izmır _ıs (Hus~sı) - Mı_llı ~e ın bı-
zakered~ bulunmuştur. raderlcn Ahmedın Erkek lısesı son sı -
·············································-...... ....... _ nıfJndaki oğlu Reşid Temelli tutuldu -

"Son Posta, sütunlarmda 
yeni ve çok güzel bir 

aşk romam 

Sisli akşam 
Pek yakında 

neşre başlıyoruz 

ğu hastalıktan kurtulamıyarak vefnt 
etı:ıiştir 19 y~şında olan Reşid Temel
li çok zeki ve çalışkan bir talel:>e icii. 
Cenazesi arkadaşlarının gözyaşları ara
sında kaldırılmıştır. Cenaze merası -
minde Vali, Belediye reisi ve kuman. 
dan da bulunmuşlardır. 

Son P osta - Milli Şefin ailesi efra
dına derin taziyetlerimizi bildirir, Re
~id Tcrr.elliye allahın rahmetini dile -
riz. -······························· ............................................................................. ····-··-··-

Sabahtan Sabaha 

Kıssadan hıssa 
Yabancı radyolarm tiırkce neşrlyatı aı iika i le takib ediliyor. Dün ya hfuliseleri 

o kadar heyecan vericidir ki yeni bir haber işitmek ihtiyacı birçoklarını radyo 
dütmeı;ini çevinniye ve taze ha vadis aranuya sevkediyor. Çok göriilmez. Yalnıa 

bu yabancı radyolarm türkçe neşrıyutı yalıu:ı: bizim bu ihtiyanmı:ı:ı tatmin etmek 
icin yapmadıklarını da unutmamak geı f'ktir. Hududlarınuz haricinden gelen sesı. 
bir ba§ka ma ksad olldutımu bilmeliyiı. Bu neı:riyat dof rudan dotruya zararh oL 
masa bile hiç olmazsa o neı,riyatı yapan memleketler hesabına propagandadır. 

Bunun bir kÜ4; iık misalini anlatayım. Geçf'n ıtkşam Roma rad)·osu İtalyada çocuk 
bakımı teşkilatı üzerine tükçe uzun blr serviv yaptı. İlk bakırnda gayet basit ,o.. 
r iinür. İtalyada fakir a nalara ve çot'Uklarn. nasıl baki dılı anlatılıyor. Nih&) et bir 
şefkat ve yardım te;ikilahnın faaliyeti izah f'diliyor demektir. Bunu yP.pan radyo 
merkezi İtalyan mt le' i için her ljeyin dü üniılm~ oldut unu anlatmak Istiyor. 
Kendi hesabına italyayı me:.•ııd bir memleket olarak göstermek gibi haklı bir 
propaıandadır. Bu 4;eşid propagandaları müsbet şekillerile dinleyip geçmek gaf
lf't olur. Bu ııeşriya tı onıar ne nıaksa tlarla vaparlarsa yapsınlar biz bundan ls. 
tifade etmeliyiz; i stifade şekli de ı:u olabilir. nüfus 1\esafeti gibi büyuk iddialara 
temel olan bir meselede bizim için yapılıu-ak bir takım vazife er vardır. Nitekim 
altı ço<'uklu a ilf'lere ikramiye vermek, bazı ıne:-kezlerde doğum evleri açmak &ibi 
miö bet hareketlerimiz Yardır. Fakat bu işleri tn kilii.tlandırmak, hatta d evo.et 
ıı ;1 tçesine yiik olmadan başarmak gibi İtal~·at!a tatbik Nlill.'n <;istemi takib etmek 
cok daha raydalı olacaktır. ltoma r.ıd"O<t•ndan öğrendlk ki İtalyada bu teşkilat 
köylere kadar y:ıyılmıştır. Tarsilata girmiyc Jüzum yok. Bizim için bu teşkilatı 

mevcud I b kevleri vasıta.,ile t:ıhakkuk ~ttirnıek imkflm vardır. 
Halkevlerinin en fanllyette olan ( İçtlmai yardım) şubeleri bu vazifeyi pek iyi 

yapabilirler. Köylerle sık sık temas ede·"k gebe kadınları merkezde açılacak dotunı 
evine toplamal• ve do~unın analan 1Jural11rda çocuk bakımı hakkında aydmlatmak, 
fakir ana. ara ~ocuk takımları tedarik etmek •herha. de köyEiye çataı bı~akla ye_ 
mek yemeyi ö(retmekten daha hayırlı ve faydalı olacaktır. 



4 Sayfa SON POSTA Birineikinun 

( Ila b er • er ] 
Haseki hasta 
400 -ncu yıl 

• • 
esın n .. .. .. 

onu m 
Yurdun biricik kadın hastanesi olan müessesede 

dün bu münasebet_le merasim yapıldı 

Tramvay ar 
ihtiyaca 

kafi gelmiyor 
Belediye nakil vasıtaların

daki izdihamı önliyecek 
tedbirler alıyor 

Bi posta emuru ağır 
cezada mnha erne e ildi 

Müddeiumumi suçlunun dolandırıcıhk suçundan 
cezalandınlmasını istedi 

Kasımpaşa postanesinde geçen sene ı bir ~för idare etmekte olduğu otomobill~ 
Şehrimizdeki nakil vasıtalarmm ihti- bir sabtekArlık. vazifeyi suiistimal ve Edirnekapıdan geçerken. Azarkav adlJl 

yaca kiifi gelmemektc olduğunda herkes dolandırıcılık hadisesinin 1 inci Ağırce- da bir kadına çarparak, ağır surette ya· 
müttcfiktir. Nitekim bu vaziycti bi'en, zada görülen duruşmcw, aon .ıoafhaya var. raiamH:tı. 
fakat daha yakından bir fikir edinmek ··-.r 
istiyen İstanbul Vali ve Belediye Reisi mıştır. Azarkav, nakledildiği Cerrahpaşa bsS-
Lutfi Kırdar da bundan birkaç gün evvel Hadisenin suçlusu aabık Kaıwnpaş=ı tanesinde, dün ölmüştür. 
Galatada durarak tramvaylann vaziye- posta, telgraf memuru Naildir. Hakkın- k ad· 
tini tetkik etmic:tir. Binnetice nizami ""- . . . . . . Şoför hakkında müddeiumumili çe 

.. ... dakı ıddiaya nazaran, ·suçu mahıyet ıt1- li tahkikat ve takibata geçilmiitir. 
kilde tramvaya. binebilmek için sayın Be- bariyle şudur: • . ki 
lediy:e Reisi tamam bir saat bcklcmiştır. ı B 1 b b t f b k nda 
Fakat beklemekle bu işb sonu gelmiye- Bir gün postaneye Muharrem isminde By er ey1 arU a ri aSI , 
ceğini anlayınca, o da bir kısım halk gibi biri ge:~~· _Boya~a~ 13lira havale gön- infi'ak hadisesinin muhakemeSI 
arabalar durmadan basarnaklara at1amak derecegmı ~ylemıştır. 
çaresine baş vurmuş ve böylece, bir hayli Bu sırada havale memuru postanede yapıldl 
sıkıntı çekerek ve çektirerek arabanın i- bulunmadığından, parayı Nail almış ve bit 
Çinde yer -t-b·ım· ı· B · ü h lk Bir müddet evvel Beylerbeyı"nde : .. tucı ı ış ır. u vazıye n a iadeli taahhüdlü mektub!ara aid makbuz- lw 
için hakikaten müşldl olduğunu ~ören barut fabrikasında vukubulan infilillt ue 
Bay Lfıtfi Kırdar tramvay idaresile te- lardan birini doldurarak, Mubarreme u- kaç arnelenin ölümü ve yaralanınaıst 
masa .geçmiştir. Bugün şu hakikat sabit- zatmıştır. Sahte makıbuzun altına da, Ce- neticelenmişti. 
tir ki tramvay idaresinin bütün arabaları mal isminde bir posta müvezziinin im- . ~ 
hergün faaliyettedirler. HatHı, bunlard:ı.n zasını atmıştır. Maznun bu suretle 13 li- Hadise, fabrikada §enlik fişekl~ı . cıl· 
bir kısmını bo:rayıp temizlern:k iı:iJ? dahi ra lParayı havale memu'runun haberi da. r edilirken, yapılan tedbirsizlik ncticeSJ 

Dünkü merasimde bulunanlar depolarda bırakmak ve dinlendırrnek . . . . . . . muştu. 

Ha--'1...: ·kadml"'r hastanesı·nı·n 400 u-ncu-~ Validen sonra ..;...;,. h-t~-= şükr· u·· Ha- mümkün alamıyor. Bu hali.n nakil "~sı. hi olmadan, cebıne ındırml~tır. Naılın w r:ııı)" 
::.t:Aı .. ~ C.Awu. tasile beraber ayni zamanda' yol fıkda- ayni şekilde İsınail isminde birinin de 6 Kazanın mes'ulü olarak, Aglrc 

yıldönümü münasebetile dün öğleden ev- zıın bir hitabede bulunmuş ve ezcümle ·tııdC• 
vel hastane binasında merasim yapılm* iUnları söylemiştir: nından da ileri ~eldiği anlaşıl~. bunun lirasını dolandırdığı iddia edilmektedir. verilen fabrika sahibi Hakkı Fişek, 1 

tır. ı _ Memleketin muztarih zümrelerine üzerine, muvakkat bir ~aman için, bazı Maznun Ağırcezada yapılan isticvabı sinde kazanın fabrikanın teknik şefi ol~ 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar eifa sunmağa çalışan müessesenin ~00 ün. taksflerin ~dolmuş• esasına fZÖre yoieu sırasında· ' Halcin ustanın gösterdiği dikkatsizlild··ı 

n k" v k"l f nakletmeleri muvafık ~örülmüştür. İzdi- · . 0 • 
ile vniversite er anı, e ·a et mü ettiş.. cü yıldönümünü lrutlulam.ak için toplan- hama mfmi olmak için bunların İstanbul - Ben, w paralan kasten almış değt- doğduğunu, onun ise kaza esnasında 
leri, Sıhhat Müdürü ve birçok d~ktorla- dık. Haseki şimdiye kadar uhtesine dü- ile Tat--=- ar"""""d D olmabal e M .. _ lim. 0 gu·· n hava le memuru postanede ol- düguw .. nu·· so··ylemı· c:tı· 
nn haı.ır bulunduklan bu merası.me Şe- .şen vazifeyi ihtimamla yapınağa çalıştı, . A.:i.J.lll ~· a ıç - u . . . - - . . -s • tl 
hir handosunun ,.,ldığı İstik!fıl marp;ıe h t d t k b" k d h hendı.c; mektebı yo1undan sef<>r yapmak madığı ıçın aldım. Ertesı gunu kendısme Dün bu davaya devam edilerek, b,~-
başlanmış, müteakıben hastane başta bi. tanesi olarak kal~ır. 1932 yılında 6910, ~re ı e s ı ~ e. e me erı uşunu ~c e- ıade cdece tım. a a • aynı gunun a~ şahidier dinlenmi~tir. Şahidler, mn .. 1, 

,.... vu ı as ane, yur urouzun e ır a ın as.. n i ı·t d t 1 . d~ - .. 1 kt . k . F k t . .. .. t. h .... 

bi Dr. Nazmi Aziz kürsüve gc'erek has- 933 te 7227, 934 te 72H, 935 te 7612, 936 dır. cDolmuş:t fıatlarına, mcsa~enın art- şamı bir sünnet düğününe gittim. Para- medeki ifadelcrinde, Hakkı Fişe~ 50 

tanesinin kısa bir tarih<:e>"ini yapmış, mü- ·ı da 8012 937 de 8235 938 de 9741 hasta bu masından dolalay:ı, kictırab edG erseGbıırkta~ kilu- yı düğünde kaybettiğim için, iade ede- lerini teyid etmi .. ıerdir. . .. h . t .. . . d • • ruş zam yapı ca . ene a a a e • 'il" iÇiP 
~~~:nıı::ur;: turı~k· r~J~~ s~yes~~- c ~ hastanede tedavi altına alınmıştır. Hasta- Beyoğlu arnsındJlki geçid verlerinde izdi- medim. Duruşma, diğer şahid.lerın celbi 

ıl!_ı ?Vseı· L~raf. Kıy-ıd e arbuz ckmırmı' ne nüfus işinde de yurda binlerce nüfus hama m~ni olmak için TIJnelin yanında- Müddciumuml Übeyt dünkü celsede talik a·l . ı· 
ve sozu a ı ut ı ır ara ıra ıştır. kazandırmıştır. Aynca hemen her sene k" M . ku d d • ·r d d" .. b. d e ı mış ır. 

Vali ve Belroiye Reisi Lutfi Kırdar d .. h 1 . • ~ I ı eyYıt yo şun an a ıstı a e e ile- mutaleasını serdederek, suçu sa ıt ve o. o·rr hirSlZ tevk'tf edt'ldl' yur a mute assuı ar yettştınne~e ça ış- cektir Bu vol bu maksadla esaslı surette · mahi · d ·· ·· ı·· N · •öylevinde hastanenin kuruluşundanberi b k" lik sah d yılı ı · • lanaırıcılık yetin e gormmıı ur. aı-., ' mış e un asın a sa unsur ar tami tt"ril kt d" T · t b. h r _,. p· 
yapb~ı hizmetlPrden si+ayişle bahsetmiş t.'.,.ı· · tir . r e ~ me e ır. arnıra 1 ır ay 1 lin ceza kanununun 503 üncü maddesine Sirkecide terzi Mchmedin dükkan:r. .. - .. 1 . . . iye~ ırmış .• lıerlemt~r. , . . v"' 
ve ezcumle şunlan soy em!ştır. . Müteakıben profesör Tevfik Re.mzi, göre, cezalandırılmasını istemıştır. dan bir kat elbise ve 25 lira para çedli-

b - (.irkasın~a 400
. sde.~~lık fhmalzıs~ ol~n rKazım İsmail Gürkan da birer hitabede Galatasttrayın önDndekt. Muhakeme, müda.faa için, başka güne Ovakim ısmı· "nde birı· yakalanaral<, B u mueossesenın ~ec;ır ıgı sa a ara ra,.,- 1 dır So ı k h t ı. 

d. ı· . b f d b"lm bulunmuş ar . n o ara as ane '"iaş. lnrakıı ...... ...tır ri1 . t• men mevcu ıyc ını mu a aza e e ı e- h k. . N . A-.: tek ıru· - l- .... ~~ · ycye ve mış ır. JJ 

sindekimana pek büyüktür. Bu müessE'-ı ~ ımı a_z.ı:n~. ru.ıZ .r~r rsuye ge_ b·lnalar ,·st.lmiAk Otomobil kazasında yaralanan Z
8

f) 
senin nıazisile mütenasib bir şekilde te- m_ış ve Reısıc~m'hur Mıllı. Şef İsmet İn o- • . d. Suçlu, Sultanahmed 1 inci sulh ce 0 • 

~·· B ekil Dr R fik Saydam Sıhhat bır kadın öl U yapılan sorgusunu mu··teaklb tevkif e kA.mül ettiğini söyliye1im. Herhalde Ha- nun~.. aşv . - e . • 
seki, Türkiyemizin yc~ane ve tam teşek. fVekılıne, Part~ Genel. Sekr.eterın~ tazim edi. lecek Bundan ~ gün evvel Fethi isminde miştir. __/ 
killlü bir kadın hastanesi olmak şererne tel.g~afları çekilmesini te.k~ ~t.miş, bu 
bihakkın iftihar edebilir. Bu çatı altında teklıf. alkışlarla kabul edılmiştır. Evvelce batan vabancı dı.ller 
son sene zarfında teod·mi edilenler Merasim bittikten sonra dnvetıilere Haber aldıtımıza göre elyevm Sümer- 1. ~ 
6600 il tecavüz etmiştir. 3785 ameliyat, 

1 
hastane gezdirilmi4 ve hastanenin faali. bank tarafından satın alınarak bir satış T 7 l Ok [ 

3712 röntgen, 1700 laboratuar işi ~ıkarıl- yetini gösterir broŞ:lrler da~tılmışbr. ma~azası haline ifra~ edilmek istenen V apur ar U U 
mıştır. Haseki için başlanan etüdlerimiz Haseki hastanesinde çalışmakta olan ve- Galatasaraydaki ~ki karakol binasne, T l 
ve projelerimiz vardır.' Kıymetli müzahe- ya evvelce çalıŞ1'Tll$ bulunan_ doktorlar, sahibierinin temellükünde bulunan civa- Cıkarılacak alebe eri 
retinizle bunları da tahakkuk ettirece~- eczacı ve dilter elemanlar dun ~ece saat nndaki ~er m.aA"azaların kısmen Bele. ı;:ıt1~ 
mlze eminim. Hasekinin dahn birçok -400 20 de Tokatlıyan otelinde toplanarak, diye, kısmen de Maarif Vekaleti tarafın- İstanbul limanı içerisinde ve yakın sa. - Ünivetsıteye ba~lı Yabancı ouıer :eııw 
aeneler şifa kaynağ! olarak kalmasını di- müesseselerinin 400 üncü yıldönümünü dan istimtakine karar verilrnistir. fmar h1llc.Ide eskiden batmı., olan vapurların Mü- talct)clerlnden bu yıl lklncl suufa g tıl r'' 
lerlm.~ aralannda kutlula'IIDŞlardır. plAnı mucibince bu bin:ınm önü, Galata- nakaHit vetAletince çıkarılınasına karar ve- rln mukavelelerı muclblnce ya stajtıırı~fo' 

Oış piyasalarda ihraç 
emtiast fia lar1 

yükseliyor 

alkan demiryollar 
kongresinin 

neticesi 
İthalat tüe<:arları dün zümre zümre Balkan memleketlerinde demiryo1lııri-

saray Lisesile ayni hizava J(clmek için mak üzere Avrupnya gönderllmeleri ll~' 
altı metre kadar kesilmek Hizım ~eliv<ft. rllıul~tlr. hud dn mukavelelerinin :CcshedUm~ ııııt t' 
Bu takdirde binanın ~erive kalan kısım Vekalctçe tayin edllmLa olan mühendis - sund=ı. Üniversite Rektörlü~ne mürSc 
Sümerbankın ihtivacını karcıılamıyacak- lerden mü~e.ltkll koml.syonun sahlllerlmlz- tıklerini yazxnı.,tık. et.ı-'~' 
tır. Bu ~ebPble. tstanbul Be1Pdive~inin de bu mnksadla blr müddeLtenberl ytfpmak. Rektörlük tarafından Manrif velt~tı~ıı 
teklifi ile Maarif VPktıleti bu kısmı istim- ta olduAu tetk.lk.atını iltmal ve gemı batmış bHdtrllen bu müracaat Vekli.let ısra ıc~e ' 
ıak edip arsasını Gatat8sarav Lisesinin olan mahalleri tesbit etm\4t1r. ehemmlyetle tetkik edllxnlş ve bU W e ı?' 
bahçesine ilave etmeve ve böylece rnek- ıerln şimdilik Avrup:ıya gönderııınesill ol' 
tebin cepbesini manilerrlen kurtarmaya Bunlardan Ilk olarak Ahırkapıda vı:ı.ktile kAn görülemedljUnden he.r ay aıınstuı. ~ 
karar vermic:tfr fstimll)k i~inin hal ve batmış oldu~u tesbit. edilen MArilTanya va- dukları 30 liraya 10 lira uave.sııe 40 ~· 
faslı maksadile- fstanbul BelediYesi, Maa.. puru, bundan 10nra. da Haydarpa§a önle _ verllme.sl ve ayrıca stajyer oıara~~' 
rif ve İktı.,ad VekalE'tleri ve Sümerbank rinde batmıt olan Margarlna vapurlan çı _ bancı dll öğretmenliklerine tnyln edi 
muha'bere baJiDdedirJeor. karılaca ..... ·r. ri kararlaştırılmıştır. tıt'ıf~ 
- .. -........ ···-······· ................ ....... Maarif Vekhletl, bu şekli kabul e eıel'JIY 

T E Ş E K K O R Bu vapurlar çıkarıldıktan sonra gene bir talebelerden lstlyenlerln muke.."~c tP: 

limited şirketleri teşkiline aid formalite.. le eşya nakliyatı f4i hakkında görüşü]. 
leri ikmal için toplantılar yaptıklan gibi, rnek ü~:ere, Yug0$lavya, Türkiye, Bulga
ınuhtelif firmalar aHikadar bulunduklan ristan ve Yunanistan murahb.aslarmın 
ithal eşyasının getirilmesi için dış piya- iştiraklle Bclgrndda toplanan şimendi. 
aalarla da temasa geçmişlerdir. Bazı fir- fercller kongresi mesaisirti bitirmiş ve bu 
maların cvvelce yaptıkları mürncaatlara kongreye memleketimiz namımı iştirak 
fiat ve yükleme tarihleri bildirilmiştir. eden Devlet Demiryollan TicarP.t ve Ha- Biricik se,•gili kızımızın hazin ufulün
İth1atçılar hükumetçe açılan akreditifler ~'at Dairesi Müdürü Cevad ve Muame-1fıt den dolayı tel~af, mPkt~b •. çelenk ~ön
hakkında da dış piyasalara malumat ver- Müdürü Cemal dün sabah Semplon eks.. derrnek v~ cenaz_e merasımı.nd.e ?u!un
mişlerdir. presile ~rimize dönmüşlerdir. Dele~c- n;ak suretıle derın kederlerımıza ıştırak 

Diğer taraftan ihracatçı tüccarlan da lerimiz kongre kararları hakkında alfıka_ ı lutfunda bul~nan muht .. ~Pf!l ze~at~ ayn 
ihraç birlik eri teşkilatının tekemmülü darlara izahat vermek üzere dün akşam ayn cevab ı.:ermev.~ halım.ı~ musaıd ol-

mUhcndlsler beyeti tarafından ineeden in - resih hususundaki hnklarmı 18Uınııl 1rıııış ceye t.etklk edtlecek, esaslı 'bir tamirden ce- best oldu~nu da aUikadarl=ı.ra blldel'~el~ 
çirlldlk!.en sonza kablll laL1mal blr hale ge _ tir. Bunun üzerine bazı talebeler fJ ttJ111e , 
Up gelmlyecekle.rl. tesbıt edlleeektlr. kararlaştırdığı bu yen! şekli kııbul e ~1elell' 

rek t:ı.hslllerinl yapmak üzere ınutıı 1 ııt Münaknlat Vek~leti, batan vapurları çı - rinln feshedUme-sinde ısrar ettlJtlCrlfl ~e ' 

etrafındaki mesai'erine devam etmekte- Ankaraya hareket etmişlerdir. madığından te~kk:.ır ve. mı~n;!larl~a.. 
d. ı r Bel dd k" k ~ b" 1 rımızın gazetenız vasıt:ısı1e ~blagını rıca 
ır e . gra a ı ongre .am ır an aşma d . 

Diln ihracatçılam muhtelif memleket- ile netic:elenmiş ve hazırlanan mukavele e erız_ . • 
lerden gelen malumata ~öre, dünya piya. imza1anml$t:rr. Mu1rnve'e dört Balkan hU- Necmıyc Soyak, Hasan ~ıztı Soyak, 
salannda gıda ve iptidai maddeler yük- kUmeti tarafından tasdik edildikten son- lhsan Soya.\. 
seldikleri devam etmektedir. 1 ra mer'iyet mevkiine konacaktır. Bu mu- ............. - ............. - ............................... . 

Bu vaziyet ihraç emtialarımızın kolay- kave'eye göre Y~oslavya evvelce Tür
lıkla ve müsaid şart1ar dahilinde ihracı kive, Bulgaristan ve Yupani.ı:tan arasın. 
imkAnlarını arhrmaktadı!". da mPvcud transit eşya nakliyatı anlaş-

Dnn bazı f~ı;nalara >ptidai mad?.eleri!l masına girmeA"i ve bu memleketlerden 
ihnıcı m?kabılınde mamnl_es':'a gon~en... gönderilecek ihracat eşyasına tenzH~tlı 
lebflece,ğı hakkında çok mu~a1d teklı!ler ı tarif e tatbik ctme~i kabul etmiştir. Ay
yapılmıstır. rıcrı transit geçecek furacat Pşyası için de 

İç pivasada ithalat Psvasında~i mua- tarifede v-üzde 30 tenzilat yapmıştır. BuJ_ 
~eleler gene az o~mus, ihraç Pmbasmda- gar1ar, Batkan memleketle~en gidecek 
ki t":ınh'ık daha _zn--ade artmıst1r. . . ı eşyanın nakliyatmda evvelce tenzi'at 

Hububat._ :zahıre V(' •• hayvani ~ ı!>tidai yaptıklarmdan yeni bir ucuzluk hareke-
maddeler fiatıarı tereffue mevva dir. tinde bulunmamışlar. valnız nakHvatın 

sürat ve kolavlıkla cereyanını temin ede
Paris ve Berlin talebe müfetti,Ie:imiz l ceklerini bildirmişlerdir. 

vazifeleri başına gitfler İk" . _ı bi k k 1 yi'Şl"'rıa " çoru 11ynar 
Avnıpanui muhtelif merkezlerinde tah - ru ile var-2l ""1.., öldr. 

aDde Iken harbin ba~:ımnsı üzerine memle. KaragUmMikte Dervişall mahallesinde çı_ 
ketc döll('n talebeler tamamen geldikfert lln""'r s:ıkni!ınd:ı 5 sayılı evde oturan Ya~a
yer!ere dönmüşlerdir. Mnıırlf Vekaletı bu rın 2 vaşlanndnkl kızı Beyhan, mangalda 
taıebclerfn vaztyetlerfle meşgul bulunan mü ka:mıynn tencerenln fizerine devrllmesfle yü 
fettfş1erln de vszifelerfne dönmelerini alô. - zü11den a~r surette yaralanmıştır. 
kadarıarn blldlrmlştlr. Bu emir üzerine Paris Trda";'l edilmek fizere Etfal hastanesine 
talebe müfettiŞ"\ Avnl lle Ber'Jin talebe mfı - kalrlırıl:ı.n Beyhan, nldı~ı yaranın tesirlle bir 
:Cettl.şi Nlhad Acm, dfın nkş:ım vazUeleri ba_ müddet sonrn ölmüştür. Kaza etrafında tah 
~ına hareket Etmişlerdir. kikata devam olunmaktadır. 

L A L E 
Yeni seneye yeni bir :ıııferle giriyor. 
CJ.AUDETTE COLBERT - DON 
A~lECHE - JOBN BAHRIMOR -

MARY ASTOH - FHANClZ 
LEDI:-..'HER 

gibi Amerıkıun 1 5 kudretli Yıldı
zının yarttth~ı Parnmunt'ıın 

939 - 40 ineisi 

Gece Yar1s1 Konlesi 
Herkesin gO:ılerine neş'e ... dudak
lımıııt. kahkıtha... kftlbine SJadet 
nşılıtyac ık bir san'at hnrikasıdır. 
Jıaveten: Henkli MlK1 ve dtınya 

baberlerini gösteren 
ME .. fRO JURNAL 

EugUn 

LA L B 
Sinem~sında 

karmak üzere pek Jakpıda bir mllru.Wa •· Wr!ü!le büdlrmı.ıerdlr. Bun1nn: "'""' A" 
çacnkur lelerl fe.sheclllecektlr. ~ 

ÇENBERLiT .A.Ş YARIN MATINELERP~~ 
Sinemasında Telefon: 22513 1 T 1 BAR E N 

GEÇEN HAFTA LALE 

YAŞAMAK 

1:teı:J 
Sinemasında takdirle seyrecw 

ZEVKDIR 
Yalnız bOyUk filmlerde gördO~nnoz, altın sesi He mest oldug-uncı 

IRENNE DUNNE 10, 
ve kalpleri hOyUJeyen DOUGLAS FAlRBA. KS JR. lN gnnon, h8fttıll f 

yeni sen.:niu ZEVK FlRTlNASI olacaknr. tt'fOf' 

A YRlCA: "40 ,, LIK KADlN R~~~TiJIA~lfs·rO~ 
Genoli~ine doyııı .. ınış, Hayattan tamamile hensini aıınanM 

~ ....... / 
~ı•••••••-- bir kadının roınanı. ~••••••~ _.. 
--------------------------------~-------------------

POLA N EG R l'nin 
en son ve en muhteı;ıem temsili t~ 
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d9 

Bu Perşembe akşami SA K A R V A Sinemasuı ı 
k.sıJl1 • 

Gördüğünüzde (ŞAHANE TANGO) ve (MAZURKA YI) unutaca 

G KA AR 
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1 H idi.teler Karşısında 1 

ŞUNDAN BUNDAN 

hal yapılacalanış. - Dayın r;:eliyor! 
- Gnzetede oltudum. Kadıköyde bir~dum. Çocuklardan biri: 

- Kadıköyde hal mi yapılacak; var Diye bağırdı. Bütün seyyar !ahcı -
ya! lar, han kapılarının içlerine, sokak a -

e - Nerede? ralarına dalıp gözden kayboldular . 

1 - Canım iskelenin yanıbaşında. Bu hAdiseden ders almıştıın. Bir 
- O hal değil. muhtekirin ma~azasına girdim: 
- Y~. ~~?- - Ticaret Vekili geliyor. 
- Duşunülmeden, tetkik edilmeden De d" :o •• •• ü :ı.. • ed uh 

ı · ı. · t ·ı d b" ım. :oen sozum 'uıtınn en m 
yapı an ış .. en cmsı e en muazzam ır tekir ortadan yok oluverınUjti. 
abi de. 

* 

Tahte1bahirin mucidi ölmü.ş. 

• - Eğer öbür dünyada kurbanları 
km şılıyacaksa. ha ya tın da hiçbir za -
man görmediği bir kalabalık görecek
tir. 

* - İnsan görmediği; bilmedii{i: kul • 
lanma~hğı bir şeyden bahsedebilir mi? 

- Bence edemez. 
- Böyledir de, Yeşilayetlar yaptık -

ları her toplantıda ne diye jçkiden bah 
seeteri or. 

* Bir ciddi gazetenin birinci sayfasın
dan aynen kopya ediyorum: 

... Belediye deposundan eve teslim 
29,75 •iraya mal olan Karabük kömü. 
TÜ huc;usi müesseselerden 27,50 liraya 
alınabiliyor.• 

P.un:ian daha güzel mizah yn'Pam1ya 
cağım için bir şey ilitve etmiyorum. 

KUba senede kaç sigara 
ihraç eder? 

1'-:~lrJnst JJuliiırl 

Birden fazla karısi olanlara 
verilen ceza 

Dünyada en fazla yaprak sigarası 

jmal e3en yer Kübadır. 1937 senesin· 

de otu~ beş milyon tane sigan ihraç 
etmiştir. 

Bi:r.d~n fazla karı almak Macar ka -
nunlanna göre de memnudur. Ve ce
zası. birden fazla karısı olan erkeğin 
bu ka-dınları ayni evde banndırma~ı ve 
kendinin de bu evde kalmasıdır. 

Ilir evl~nme Ilanı 
Kadıköyünden eS• harfi ile başlı· 

yan bir imza altında kısa bir mektub 
aldım. Yazan 43 yaşmda bir dul ka-
dınoır. 

- cBiraz geçimi yolunda. namus-
lu, ya<:lıca bir erkekle hayatımı bir
leşth~ek istiyorum. Adresimi isti
yenlere ver~bilirsiniu diyor. 

:t.'lektubun altında gerçekten sarih 
bir imza ile sarih bir adres vardır. 
Fakat, bu, bence maksadı temine ka
fi değildir. Zira kendi kendime so-
ruvorum: 

.:_ eBu mektubu gerçekten imza 
ve adres sahibinin yazdığından na -
sıl emin ola bilirim?» 

* 
Bir çocuk meselesi 

Bay Sami'ye: 
- Çocuğu resmen tanıyınız, bor

cunm, vazifenizdir. Annesine karşı 
alacağınız vaziyet istikbalde tutnca
ğı yolun doğru olup obnamasına ba. 
kar. Fakat vereceğiniz karar ne olur-

sa olsun maziyi araştırmaktan vaz 
geçiniz. Zira mazi sizin için hiç bir 
zaman hakikat ve kat'iyet Hade et
mez, bir zehir kutusudur. 

* 1 SOO lira cihazlı bir :kız aranıyor 
Bay cA.N.K» kendisine 1500 lira 

ciha1. getirebilecek bir zevce arıyor. 
Mektubunu okumaya b~ladığım za
man kızmıştım, gözlerimin önünde 
kadın parası arkasında koşanlardan 

sefil bir tip hayali belirmişti. Fakat 
yanılmışun. Bay A N. K. diyor ki: 

- Yarı hissesine malik bulundu-
ğum bir ev var, bu evin diğer hissesi 
satılacak, istiyorum ki 1500 liraya 
malik bir kız bulayım, bu evin msıf 
hissesini (kendi üzerine) alsın ve be
rum zevcem olsun, jstikbali az çok 
emin bir hayat şirketi kurmuş ola. 
lım.,. 

Fi!cirde itiraz edilebilecek nokta 
göremiyorum. Fakat bu muhtemel 
zevceyi nosıl bu1malı? Ben mektubu 
kaydetmekle iktifa ediyorum. 

TEYZE 
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iniOn iy da 1.20.000 
kad1n ordu hizmetindel 
Fin kadınları vatanlarını mü.dafaada 

erkeklerle adeta garış ediyorlar 
Fin kadınlan bugün cephelerde pek 

büyük bir kahramanlık ile çarpışmak
ta olan kardeşlerine var kuvvetleri ile 
yardım etmekte, vatanlarını kurtarmak 
için erkeklerle birlikte uğraşmaktadır
lar. 

Finlandiya hükfuneti büyük bir ki
yaset eseri olarak bundan birkaç sene 
evvel bütün memleket kadıniarım ge
ri hizmetlere a'lıştınnıya başlaıruş, 
bunların talim ve t 1:biyesine azamt 
itina göstermiştir. Bunun neticesi ola
rak Finlandiya, kadınlardan müteşek
kil bulunan ordusunu, pek mükemmel 
bir sureU,e tanzim eylemiye muvaffak 
olmuştur. Orduda hizmet eyliyecek 
olan kadınlar hep gönüllülerden müte
şel:kildir. 

Fin kadınları hep uzun boylu, sarı!jın 
iri yapılı , tamüssıhhadırlar. Bunun içtn HeLsinkinin Sovyet tayyareteri tarafın dan bombardımanından sonra hazin bi r 
ordu gönüllüleri seçmekte hiç müşkülat man.:a,·a: Yuvası yıkılan bir kadın 
çekmemiştir. Her altı ayda bir Lottalar imtihan 

Fin kadınları vatan hizmetinde ilk verirler. Sıhhi te~kilatlara ayrılmış bu-
defa olarak bulunmuyorlar... lunan Lottalar Helsinki ve Viipuryde-

1808 senesinde Rusya ile İsveç ara- ki asl«'r1 hastanelerde kurslara devam 
sında vukua gelen kanlı muharebede ederler. Her merkez ve nahiyede Lot-
Fin kadınları İsveç ordusunda pek bü- taların konfer<:tnscıları, talim karargah-
yük yararlıklar göstermişlerdir. Bu ları, spor teşkilatları, musiki cemiyet-
muharebe esnasında kocasını şeref leri vardır. Ayrıldıkları kısımlar ne 
meydanında kaybelmi~ olan Lotta olursa olsun her Lotta muhakkak bir 
Swaerdt adındaki Fin kadını binbir kah surette silah kullanma·sını öğrenir ... 
ramanlık eseri göstermiştir. Meşhur G-enç Lottalar harb sırasında hemen 
Fin şairi Runeberg bu kadın hakkında cephe gerilerinde vazife alırlar ... Yaş-
dr;;tımlar vücuda getirmiştir. ları ilerlemiş olanlar ise iç taraflarda 

ı Q 1 e senesinde bolşeviklere karşı vazife görürler. 
olan harblerde Fin kadınları taburlar Şimii Ruslarla çarpış:makta olan Fin 
te kil ~ylemişler ve erkekler gibi dö- ordularının muhtelif cüzüleri arasın-
vü~rrıü~lerdir. Döv~mek kudretinde daki irtibat vazifeleri hep genç ve çe-
bulunmıyan kadınlar hasta bakıcılık, vik Lottalar tarafından görülmektedi,.. 
ac:çılık, irtibat memurluğu vazifelerini Bu genç ve gürbüz kızlar kayak1arla, 
görmüş!erdir. bazan köpekler tarafından çekilmiş kı-

Finlandiya tam rrıanasile istikla1e zaklarlo vatani vazifelerini yıldmm 
kavu'?tuktan sonra Fin kadınları bir sür'atilc f!Örmektedirler. 
araya gelmişler ve n'ikemmel bir teş- Fin ordusunun levaızım teşkilatl:ırı-
kihit vücuda getirmişlerdir. nın yiizde doksanı hep Lottalar tarafın-

Milli kahramanıarına izafeten bu dan idare edilir. 
teskilatlarınm ismini Lotta Swaerdt cLotta Swaia, Fin kadın teşkilatı Finlandiyanın 60.000 i bulan uçsuz, 
kovrrıu<:]ardır. başkumandanı: Madam Lükkonen bucaksı7 gölleri üzerinde Lottalar kü-

Mt•rkezi Helsinskide bulunan Lotta ve and içme m-erasimi kiliselerde ya - cük ve seri sandallarla• uçarak ko~up 
Swaerdt teskiliıtı Finlandiyanın en u- pıl"liaktadır. And ın metni şudur: dururlar . . · 
fcık kö·;ünde bile bir şube tesis eylem;ş- eDinin. a ile oc:ağırun, vatanın müda. Lottaların adedi bu harbden evw•l 
tır. Teşkilfı~::ı ddhi1 olan kadınlara faası husa"'unda' teşkilatın bütün emir- tam 90.000 olarak tesbit e<iilmis :di. 
cLottas• ismi verilmektedir. Lottala - lcıini harfiyen ifa edeceğime, mutlak Harb başladıktan sonra· aded1eri ~u -
rm mLikellef bulunduklan üç mühim bir itantta bulunacağıma, Lotta Swo - hakkak ki 120.000 i ~eçmisHr. 
gavt>lf'ri vardır. Şunlardır: ia'ya ~liime kadar sadık kalacağıma Vatanlarını müdafaa eylemek için 

Dini, aile ocağını, vatanı rnüdafaa namuc:um üzerine yemin ederim ., erkekler ile adeta rekabete girrni~ler-
evlcmck... Bun!ar and içme merasiminden son- dir. 

Vnzi!eye haslamazdan evvel Lottalar ra talimgahhra gönderilirlcr, talim ve Askeri üniforma iksaı ec~4>rler. Her 
biivük merasim ile yemin eylemekte terb:ye görürler. ~upun bir sancai!ı vardır. Bu sancak-

- İşin Jatüeyc tahammülü yok bay di· 
rektör; Allah aşkına beni üzmeyiniz!. 

•Son Posta. nın tefrikası: 42 
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Boşanmalar niçin art1yor, 
kabahaili kad1n m1, erkek mi? 

Erkeklerin ihanetlerinden 
kadınlar mes'nldü leri , 

Bir okuyucunun fikri : " Kadınlarımız kocalarının he~ 
sevgilisi, hem de arkadaşı olmasını beceremediklerı 

müddetçe yuvalar yık ı l -,· ıya mahkumdur , 

e S. Fahrettin Ulkay (Kayseri): llisi, hem kardeşi, hem de arkadaşı oırna· 
cGazetenizin anketine karışmağı ak. sını bccermesini bilmedikçe, yuvaları )<).. 

lundan bile geçirmiyordum. Fakat Anka- kılmağa mahkumdur ve yıkılacaktır. J3il• 

ralı Bayan Belma Senann yazısını muka- nun mes'ulü de yalnız ve münhasıran :~tıı· 
belesiz bırakınağa gönlüm knil olmadı. dın dediğimiz, fakat kadın olmıyan ıD-

Kendisine eş olarak seçtiği erkeğın, ka.. vallılardır.» . 
zanç ve gelirini hesabiamadan onunla e Receb (Ankara - adres nefrir:' 
hayatını birleştiren kadın, mukadder bü- arzu etmiyor) : 
tün maddi sıkıntılara katıanınağı daha cB~anma anketine cevab verınekte1l 
önceden göze almış ve kabul etmiş ola\!a- kendimi alamadım. Hele bayanlarımııla 
ğından, hiçbir şikayete hak kazanamaz hemfikir olan kadın ruhlu erkeklerifll~ • 
ve csıkıntıya katlanıyoruz. diye övünme. zin saçma ifadelerine sinirlenmeme~ e~ 
~e de kendisinde hak bulamaz. den gelmedi. Boşanmanın rnühim ve }tat J 

Eşinin gelirini uzun uzadıya hesabla- sebebieri: , t 
dıktan ve istediği gibi bir koca bulduk- 1 - Bayanlarımızın modern ha)a 
tan sonra onunla hayatı!ll birleştiren ka. hakkındaki telakkileri pek iptidai ve ca· 
dın; acaba kocasının servet veya kazancı hilanedir. 
ile kendisine temin ettiği refaha karşı or- 2 - Bayanlarımız erkeklerle, erkelde -
taya ne koyar; cgüzellik ve kadınlığınb rimiz bayanlarla daire, çarşı, balo, çsS 
değil mi? her yerde tanı;pyor, bir takdimden sorıra 

Maalesef kadınlarımııda ıf.izellik, yal- çamirni olabiliyorlar. b· 
nız sokağa münhasırdır. Onlar evlerinde Tanıdığun genç bir memurc, tad. 
kocalarına taranmış bir ba§la çıkınağı sili iptidai olduğu halde, 80 lira al ı 
dahi külfet sayarlar. Ev içind~ tamamen ğmı ve serbest yaşadıltını, halbuki ıteıı: 
pasaklıdırlar.. elisini 70 lira rnaaşlı bir memur istediti0;~ 

Kadınlığa gelince: bu 70 lira ile mes'ud olamıyacağını ve ~ı. 
Ev idaresinden ve ev kadınlığından naenaleyh evlenmek istemediğini anla~ • 

sarfınazar, kadınlarımız daha bir hizmet- Halbuki bu kızcağız memur olmasa, yı 
çi kullanmasını bile beceremiyorlar. ye cek ekmeği yok.. . 

Kocasının, işçi kızlarile veya hizmet- Gelelim bana: Ben karıma acaba ı.ıe ~: 
çilerle, kendisine ihanet ettiğini gören tedi de yapmadım. Re:ı· türlü fedaka:lı t· 
kadın ona değil, kendisine acımalıdır. larda bulundum, her türlü mahruınıyee• 

Evinde güzel ve kendi.;ine aid bir ka- lere katlandım. 100 lira olan maaşımı b"ll· 
dını olan erkek; eğer ona ihanet ediyor. men hemen onun isteklerine tahsis etti.,]; 
sa, bunu: kadınının kadın olmamasından l;Ialbuki, karımın tahsili yüksek, ycJll~e
ve kendisini tatmin edememesinden ya- bPmez, dikiş bilmez, yalnız çocu~unu ~eti 
pıyordur ve bu erkek eğer - Bayan Bel. ver; ona mukabil bana hakaret eder. ~~·rı, 
ma Senarın dediği gibi _ hizmetçisine ka- çirkinsin, ka basın, fakirsin, asil dc~ıl~' e· 
dar inmiş ise, kadınında hizmetçisi kadar sen adam olmazsın .... diye ... Daha dil !1 11 

d k . ·o'k'ke 
kadınlık bulamamış erne tır. ler? .. Ortada fol yok. yumurta ) , di-

Güzel bir kadın olan ve kadını tara- cseninle yapamıyacağım, boşanalı:n ., le' 
fından da her cihetçe tatmin edilebilen ye tutturur. Ona karşı hiç bir suçurıı yo ~ 
bir erkek başka kadınlardan tiksinir. evime bağlıyım; iha!'let etmedirıı. ~.8 f1l 
Hizmetçi ve işçi kızlarile değil, karısın- mu.su hakkında şüpheleri m olmadı lt! . 1~8• 
dan daha yüksek kadınlarla bile ihaneti ayrı~mak istemiyorum. Fakat öyle bil di· 
aklından geçirmez. Ben erkeğini, hizmet. le geldi ki tahammül ımkanıarı kalıTI~. 
çisile kendisine ihanete muztar bırakan Kendisinden bir bardak su dahi istctll 
kadına sadece acırım. İstesem a1 acağım cevab sudur: 

Kadınlarırnız, kocalarının hem sevgi- - Babanın uşağı değilim! ·ı ct• 
Bu vaziyet karşısında ~{abahat bı 

ların her biri üzerinde bir gamalı haç 
vatdır. Fakat bu gamalı haçlar Alman 
gamalı haçına hiç benzemez. Başka 
türlüdür ... Raçların her bir ucunda bi
rer gül bulunmakta-dır. 

Lottaların umum kumandanları Ma
dam: Fanny Lükkonen adında bir ka
dındır. Bu kadın bir muallime idi. 

keklcrde mi? 0~· 
Annelerimiz, babahrımız gayet 81 ide 

ralarile, kanunu medeni olmadı~ı "'
11
d9r 

senelerce ömürlerinin nihayetine ]ts 
fDetHımı 8 inci sa1tfrıdol 

Y2 rın : Kadınlarin 
verdikleri cevablar 

t d .. kk. l ·· .. d gvırt'kıırılıl' ura u an arının onun e çı şı-ııtı 

- Şaka yapmıyorum oğlum; vaziyet 
bu ... 

Oturdu ve anlattı: 

eden bir yarı bıçkının çıtak ve y:ıpı 

1~~~ii~ii~~~~~~~~~~ hüviyetini görürsünüz. urıı· ~ • : , .E! -;;: i Muttasıl dansediyoruz, sevgiliını 111 rde 
taz güzelliğile - her zaman ve her ycıo • 
olduğu gibi _ bu akşam burada da sıı e • 

r~ lN 
ÖILDÜIMEDmM 

- Gittim, istedim. Cevabı aynen şu -
dur: 

Yanlış yola sevkedildi~imi öğrenmi~ 

bulunuyorum. E~asen bunun başka türlü 
bir netice alabilmesine i"'Tlkan olmadığını, 
kızıının kat'i ifadesinden de anlamıştım. 
Fakat ne biiyük bir buhran içinde bu . 
lunduğumu takdir buyurursunuz. Sıva.c;ı 

kurumadan çöken bu yuvanın inhidamın 
da Ha~t Günesin zerre kadar tesiri 
yok mudur?. Yüreğim. vel~v pPk cüz'i 
rnikyasta olsun, onun vü.,ünden de ya -
rahdır, bu yara iltiyam bu'malıdır bay 
direktör; daha evve-l ben hu i;rdıvaca mü
saade edemem. Kızımla mutabık k::ılır • 
larsa gelsin, kcndLc;ini gözümün önünde 
kaçırsın ... 

Daniş Beyin bu sözl~rine derhal cevab 
verdim: 

- His'erinize hürmet f'tmeğı rnukad -
des bir vazi{e sayarız bevefendi; C"asta 
mutabakat olduktan sonra mcsele kal -
rnamıştır; siz müsaade eelinciye 
bckleriz. 

kadar 

- Esasta mutabıkız bav direktör. Haş
met Güneşi de bir ~vlad gibi göğsüme 

basınağa hazırım. Yalnız iki şartım var .. 
- Buvurunuz efendim ... 
- Birinci sartı.m. ic ~!:ivevsi $tirecektir. 

Bilhassa beni tahrib eden şu son vak'a _ mu duvara dayayıp ba§ımı üstüne yaslı· 
dan sonra yalnız ka1amam. Kızım, ben ö- yarak uzun, uzun ağlamak surctile sinir
tünciye kadar, benimle beraber olmalıriır. lerimi biraz yatıştırabildim. 

- Kabul... Müfettiş arkadaşlardan birbin in karı-

- İkinci şartım, izdi'lacın muayyen oJ sı: 
mıyan bir zaman için tehiridir. Muayyen 1 - Leyla ile Mecnun hikayesini yaşıyo.. 
{l1anıvan bu zamana mesela bir sene gibi 'ruz. 
azami bir had tayin edebilirim. Dedi: kültür direktörü çok haklı ola.. 

- O da kabul... rak: 
- Allah rnes'ud etsin.. iıeride tekrar 

konuşuruz. 

- Tcmennimiz hep budur beycf(>ndi. 
Oldu mu Haşmet?. Bun1 h~m recl, hem 

kabul derler ... 
Bir çılgın ~ibi direktfiı·iir. boynuna a -

tı'arak yanaklarından cpmeğe başladım. 

O elimden kurtulunca, erkek kadın. ö · 
nüme gelen arkadaşm boynuna sarıldım. 
Ortada kucaklanacok kimse kalmayınca, 
yedi. sekiz defa zıpladım. Sonra müthiş 
bir kahkaha salıverd1m; nihayet sınıfta 

kabahat yapmış bir çocuk gibi sağ ko!u. 

- Ondan da yanığını.. 
Cevabını verdi. .. 

* Neclayı artık tam bir ~aadet inşira}n 
içinde, sık ,sık parkta gezdiriyorum. Raf
tnda en az iki defa Daniş Beyi ziyaret e
derek teveccühünü kazanma[:a çalışıyo

rum. Bana karşı soğuk duruşundan alın. 
mıyorum. Uçmak için bir ç:ift kanadım 
ek!liktir; geceleri rüyalarımd~ bile saa -
detin sarhoşluğu içindeyim. 

Nec1a. ·arın akşamki düğüne gitme -
mizi istedi. Halkın yüzüne ~ıkmaktan u-

Yazan: Zeynel Besim S un 

tandığı için şimdiye kadar sokağa adım 
atınıyan Daniş Bey de, kızınm ısrarı ü _ 
zerine, yarın akşam herkese karşı tabii 
Ferhundeyi de yanına alarak, Halkevi:le 
gclecekmiş ... 

* Bravo Zülküfül Efendiye! .. Bakkallar 
cemiyeti reisi cidden yaman adamdır. 

Tertib ettiği ziyafet, muhakkak ki, kendj 
seviyesinin iki derece üstünde .. işte büfe 
var, müzrk var, memleketin valisine ka
dar birçok davetli:eri var; bu düğünün 
zengin düğünlerinden farkı ne? .. 
Şampanya yerine b ira mı? daha iyi. .. 
Tuhaf şey; ben ~ampanyada silindir 

şapkalı, fıraklı, tck gözlüklü, sahte va -
kar bir tatlı su frcngi edası bulurum. 
Halbuki biranın kabarışında , kolunu sı -
vayan bir delikanlının disk atma~a ha • 
zırlanışı_ gibi, enerjik bir istical vardır. 

Rakıya dikkat ediniz; berraklığına rağ 
men bünyesinde, dördüncü sınıf manifa-

~ oıı 
nun yıldızıdır. Dansederken kulagı 
ği!erek: )(iıe' 

-Bak Necla; diyorum, şu salond·~zeili' 
rin hangisinde sendeki müstesna gıı 
ğin bir milyonda biri var?. 

Gülerek cevab veriyor: . f{ıı1 
- ikimizin de gözleri perdelenJlllŞ rı <JC 

met; neredeyse, mütekabilen, be~~:ı ı il'• 
senden başka bütün güzelleri ve guı 
leri inkar edeceğiz... . V. J1lii ' 

Şimdiye kadar hiç görmedıgırtl rdYJ 
kellef bir zat. bizimle karşıdan .lt~ii~ ' 
pek faz1a alakadar oldu. Sordıırtlı 
huriyet müddeiumumisi imiş. ~ıtJllı 

Gece yarısından sonra ayrılara 
zaman Necltl: sııflıı 
-Yarın akşam parkta bul\LŞahrtl· 

söyliyeceklerim var. 
Dedi. Kendisine sordum: ·ııro? 
- Seni evden mi alavırıı sevgı {jtC' 

- Hayır Haşmet!. Yarın akŞrl~rııdllıı 
ri bir arkadaşıma uğrıyaca~ll11 • 
çıkınca parka giderim. 1 

' et· -Saat kaçta.. . v· J!ac:fl'l , 
- Saatini tayin edemıyccegırn btılıl 

·· · Tepede Her halde akşam uzerı. .. 

şuruz (ArkaSI \'Pt) 
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Yazan: CEV AD FEHMİ 
Sabah _kıyafeti 

V.G mar all ağ1zhk 

Bir kadının güzel görünmesi lazım ge
len saatlerden biri de sabah, Y,ataktan 
kalktığı zamandır. Bn; yalnız kendi şık. 

lt ıd nd d alarak ··~·n lık ve güzellik zevkini tatmin için degv il, tıan Sadu.llah pencere önü e, yer e gördüğü bir cismi e~ilip ....... 
uzun tet kik etti muhitindekilerin zevkine hürmet için de 

bir ihtiyaç ve zarurettir. Etrafımızdaki -
Mektub bitince birbirimize bakıştık. halde derin bir teessür içinde bulunu - Iere gecenin kayıdsızlık ve ihmali içinde 
Serkom~r hiddetle: yordu. Bu geeeki hadisenin heyecanı da görünmek, işe baş!ıyacağız, yahud uy _ 

h - Eğer ben de bu fahrl muavinlik üzerine tuz biber ekmi.şti. !<'akat ne olur- kudan sıyrılamadık diye sırtımıza gelişi 
.il•ayesini yutarsam Allah belarnı ver- sa olsun kendisini dinlemek lazımdı. Ka- güzel bir rob dö şambr, bir ceket, bir li

Sin, dedi. Size söylememiş miydim? Ho ranlık birçok noktalar vardı ki ancak o- zoz geçirivermek bizimle alakadar ola _ 
~arn, sen ne dersen de, bu delikanimm nun üadesi ve izahatı ile aydınlanabile • cakları ihmal etmek olur. İnce bir kadın 
~rek.a:ı benim midemi . bulandırıy~r- cekti. Genç kadını yatak odasından alıp yataktan kalkar kalkmaz sırtına geçire-
encıı~ıni yakalaıyıp adlıyeye teslım aşağı getirmek vazifesini serkomiser de· eeği elbiseyi elbLc:e'erinin en dikkatle se-

etrned€'n gözüme uyku girmiyecek. ruhte etti. Onu gördiiğüm zaman müd • çilenleri arasına koymalıdır. Onun ren -
hi·- .Osman bey, bittabi harekatm_d~ deiumumi muavjninin duyduğu acı:na gini tenine en yaraşan renklerden seçme. 
ırsun. İşte müddeiumumi mmıvını ·•.ssinc fazla.c;ile i§tirak ı:tti~mi saklamı. lidir. Buna bilhassa ' lüzum vardır. Çün -

~~:· işte sen ... Karar verir ve istediği. yac~ğım. BüTük kederler se:<;iz olurl:ır; kü: Tuvaletlerine tam manasile itina e -
1 ~ Vnparsınız. Bana kalsa şimdi bu denır. Leyla Hanı;n da aglamıyordıı, denler bile bu. :ıatte makyajın her türlü 
%~ lakırdılnn bırakalım da işimize ba- hareke.t e~iyordu. hatta ~efes aldı/h bile tazeleştirici te.:.~rinden uzaktırlar. Uçuk 
kalırn. farkcdılmıyordu. Buna ragmen keder \'e ve açık renkler~e canlı, göz alan re~ık'er 
tirC:ıncıyet masası şefi vaziyetini değiş- ıztırabla haykırışiarın en müessiri de jn- bu saatte bütün koyu ve donuk renklere 
~rek muvafakat etti: c:~n~ an(';ı~ ?nun hali kadar doku n ahi - j tercih edilmelidir. Renk beğenme mese -
- R~kalım. Ne yapacağız? hrdı. Hepımız ayağa kalkmıc:tık. Rıdvan lesi bir para işi olmadığı için bütçesi dar 

to: - Senin fahrl muavininin dedikle - Sadullah ver gösterdi. Genç kad•n. uy - veya geni§ her kadın bu cihete ehemrnL 
•ıni... kuda gezen hasta'ar ~i!>i gavri şuuri ha - yet vermelidir. İpPk, pamuk, sun'i ipek. 
h - Yani evi mi araya lım, diyor~ un reketler1e ilerliverek oturdu ve odavı sı- hatta yiin ve yünlü ... Bu sabah snntine 
~arn? hntılı bir sükunet kapladl. Hnoimi:! ::fozP- 1 hepsi uy<ır. İhtiyacınıza, paramza ve zev-
- Evet... bac;lamakta tcrcddüd edivorduk. Gf'nç kinize göre içlerinden her hangi birini a-
S kadın vas,arla bui'·ulu aö7l~"r;'li hepimi - yırabilirsiniz. Eviniz geceden sıcak de _ 

., ' r>rkotniser tek kelime sövlemroen 
q'IP~ • ıin Ü7nrirıde I!P?dirdikte:ı snnra: ğilse Ü§Ümemek için yünlüyü ve yünü, ü-
tlı. (Ja kalktı. Biz de kendisini taklid et- T b'' "l~k t ı.·k· · · "V 

~ n - 3 ll mu a a ın ıl •;ı•J€"Jnl Ol'rPn - şiirnek ihtimali yoksa ipekliyi ve inceyi 
t>ı: ~"rhal baı::1ıvan taharr;vat uzun k · 't d ~·ı '? d d' A 1 
"1.1'11 • • mP ısı yorsunuz, egı mı. e ı. na - tercih etmelisiniz. Yeter ki yüzünüze ya-ısc;.l1edi. Bulunduğumuz salonun biti -
:· 'ndrkt kltab ve vazı odao;:ına girince ta·nm. raşsın. Size temiz, clodi toplu bir hal ve 
.ıQır v Serkomi~€'r atıldı: bir taze'ik versin. 
tı~ ~ bir rurprizle olducumuz verde do -------
~"o kaldık. Odanın tek ve geniş oen _ - Hayır hanıme!Pndi, daha evvel kü. G ,

1
.1 b•l .

1 ~ı~sinin tki kanadı da ardına kadar a- çük bir sua,imiz var. ·'ze IK ~ Ql eri 
.ı., duruyordu. Rıdvan Sadullah ı'1Pr1"- Cinaw't m.asası ş.e{j bi?. e\'C pirdikten p d h . 
ı.ı ,- u ra upctınizi yüzünüzd~ gczdir -· Aı:ık . . ... d d ·· srı"r~ ,..1,n b•terl"rı cınl~ttı _rrıcdf'tln ria-
c!' );...~ • penoerf"nın onun .e. ver <' rınr rnekten çok sakınımz. Cildi fena halde UYJ.ı bi . . . . c:•l ~n\..,-"Fif\"iinü. onu nasıl kar rdı11ım·zı 
t 11 • r cısmı eğılıp alarak uzun u:wn . .. .. bozar. Bol pudralanmı~ ve bu pudrayı iyi 

l!;ık etti rı~c;ıl C"rı d"T'UP ~bltık"\rı kaldırdığımı- t k . t' h . . . d 
h • .. .~: 1 y, ırma ı.c; ıyorranız upetınızı pu raya 
~u b· .. , T.,,...:ı.,thı ,.nrdn,.ıl•m rnt>k•ubıı. sonra · 

~;ı ır sigara ağızlı~ı idi: Ysnsı ı::ivah, n t ,_. 1 • .l l'k 1 k t ~ 
1 1 

batırdı]~ an sonra yüzünüze hafif hafif 
tısı l"r f''\ ı .. ı u e ' an ı rı ın 1r ı <~ı vrı U n ası 

ll sarı kehribardan yapıliT'ıstı. s=vah Trıtı'""""' hastır p kaldırınız. Bu surefe cildinizin ~~; Sıtrı l{pcıf'~>t•;~;,.....i7i "'"k'"H;. , 
o... a~ konacak verrlc>n bnd•vıırık üstünde yan yana pudra yuvarlakları htL ••ay k · -H lbnld "i" bi7n herifi, po.,,.,.r,.~Pn 
to. .. a adar imtidad edivor. ond"'n ~on~ sıl n!ur. Ar~ık bu pudrayı diiz.gün bir 
.. "a ı,rı ~•ıi'nm sö•·l"TT';.,t;..,;7. dedi. Kenr:lisini 

\hn .rı kısım başlıvordn. Bu ikirı"i p::ırça hale kov;nak ve fazlasını almak httpetin 
<-,·tırıd 1.-::ıcarltPn ı:!örr'liinü 7 mü? 

"~ e iki büvük altınc1an harf «öze değil, yumuşak bir yiiz fır-;asmın i§idir. 
l"l'Jıı f'o - l-l-ıvır nnrmocim. 
:m. Yordu. V. G .... Yan!: Vask"l d n Go-
··ıcı... - Ru halde buna nac;ı' }>ülrnıntthi->? 

nıdvan Sadu'lah !:l'r!Hımiserc rlönerck: - Salonun kapı"ınna icl!m. Koridrrrla-
....... 'la buna b ı ? kj nnncerf'nin arıldı~ı~u r1uvrlum. nıc;•ırı 
"' ne uyuru ur. 1 .. .. . 
uer "İb' b k 0 B h . . "ıhrı~a da pencereyi acık pordum. Bıtta. 

<le ~ ı a tı. sman ey ('pımız - . . . . .. , 
~ tı daha fazı ...... nrdu A bı bu v zıvrtte sız de olc;a •dınız aynı hlıK 
"'t!lığ a şaşmı~ gonınu' . • . 
1Qu

11 

1 Rıdvan Sadullahtan rılarak U?Un mü \'Pr'rrliniz. 
~a'rı gözden g('Çirdi. Netircd~ söylediği - Hakkınız var, hanımı>fcnrli . siwdi 

....... ~~,trıahud cümlesi oldu: ltıtfen anlatmıya başlayınız JTf'ri! nlsll 
.r.ıay All e:c>ldi. nıd ah beJasl!lı \'CI'SH' ••• 
van Sadullah Ga.,ç kadın gözl<>ri bir noktava takılı 

- bem ı.. b k hika 'f'Ve bacıladı: ~k ~~~. iz Necdetin peşinden o -
~il'tı erı herif burada idi! df"di. Bcll<i hi· - Talimatınızı a\'n<'n wrint.' getirdim. 
~it: Ya~tıklarnnızı gül"r"k s('vir bi'e etti. Ahama kad<ır <:okakta k:ıldıktan sonra e
lta~ gerı dön~rek, evin etrafındrılti ?blu· ve döndüm. Hi 7 metcivi vc a""'"ı sa\·mış
lotıd ka'dU"dık. O da bir miidclct bızim sa.j tım. F:vde yalnızdı m. E' ek•riklnri .sön -
dirı)~.konU§tuklarımı;ı:ı ararlaki kıırıd~n ~ r'!iir~iim. pencereleri artı 'll ,.,. h"''<'E'mi·.re 
'ltıi ·a ıkten sonra kütübhancnin Pf 1"/"r"rc. b.,rhriım. Vnldt n:ıc:ı' f1Prti. n" k~dar lı,.k e 

hat saçtı. Ara sokaifa atladı ve rahat ra-l dim. farkında de~ilim . Gün:iüz rhıvduğı•m 
&ara a~ştu gitti. PencPredrn atlarkc"' "i-1 felnkct haberinin te<>iril•~ ne- hı:ıld" bulun. 
~i s•ıhğını h 1 - t" d" .. rl" B ' &otırad ~u n~ urıl' uo:ur ıı. ,. - duqumu tabii tal~dir t"d"'rsiniz. Dir ara -
l'ıı;>l'tı • an anlndı ammı artılt ,ııcri dö - . 
... edı. Osma B f k lık saat her halde on bırr yak•n olac:-ktı. 
·•ırı "" n ev ar ında mısın ~o -

"•UaVi · · . 
Serk .nın I<>ımh2 var:ım"'(r·ı b-ı .. lırh. nıficıik kitab ve yazı odasında hafif bir 

tıkırtı duydum. Korkunç misafirin gel-larrıakı Otnis r hiddetli hiddetli basını <:?.1-

~eedet~ lktifa etti. H<'r ne olurc;a ol<:tın mis olduğunu bu sur(>th anladım. Biraz 

h
1 
esıQdi~i af~f'tmivece~i. onun haldnnrla sorıra bu'undu~ım salonun k:ıp ısı da sert 
~ılıy Ş'.ıphelerden vazgeçm;veccği an 

Ordu. · ·v 

-9-
'A. ltehrihnr Siıtara Ağızlığa 

~ ttık L 
a "'ıı evıa H:lmmı dinlcmt>kt"n bıcı. 

t · P~c.a k i · · k ' • $ıtı ('n ~ ~ı.nıı7 a mamıstı. Bu galiba 
~sırıı ~~ tarafı idi. Zavallı kadın. ko _ 

n olum" ·· -v unu ogrendiğin~ göre her 

bir h;ırcl-'Pt1e acıldı. Bir göl~rı i('('ri girdi 

ve elektriği vaktı, mıruz kalr!•qım fc15-

k€'t bana cesaret vermişti. Korkmuyor -

dum, ayakta idim. ElPktriklcr yanınca 

karşımda uzun boylu. sarı saçlı ve siyah 

gözlüklü bir adam 2ördüm. 
(Arka,ı varJ 

* Pratik güzellik bil.~ilcri: 
El beyazlı ğı güzel şey ... Fakat vücu -

dün rengine bağlı ... Esrnerde beyaz el 
o maz. Hatta bırçok beyazların elleri iş, 

b&kımsızlık ve soğuk yuzünden kırmızı -
lP~mış, koyulacımış, o rluru beyazlıklarını 
ka~·bptmi~tir. İstPr beya7., ister esmer her 
eli az çol{ açmak, daha beyaz bir hala 
koymak irr.kan.;ız değildi•. Şu tertibi yap. 
tırıp kullanınız. Bariz bir faydasını gö • 
ren'k"iniz. 

100 gr. huile d'amandes douces. 
25 lt miel blanc 
20 » jus de citron. 
40 lt alcool de 'avarıdn. 

» essencc de bergamote. 

Çehrenizin bcyzi şeklini ve temiz çiz -
gi!Prini uzun zsman ilk gençliğinizdeki 

gibi muhahfaza edebilmek için şu nokta 
hatırınızdan çıkm::ısın: Çeneniz.i ve alt 
dudnğınızı çene şeklini bozacak şekilde 

tutmayı itiyad edinmektc-ı .sakmınız. Bu
nun yüz adaJelerini vaktinden önce sark. 
mış gibi göstermekte ve h3kikaten sark _ 
ma' arını ko'aylaştırmaktn mühim bir 
rolü vardır. 

Sabah'arı, yahud akşam yatarken çe -
ne kcmiğinize - ortadan başlıyarak ku -
Jaklara doğru _ iki elinizin ıkişer par -
mağile hafif hafif rnasaj yapınız. 

Besleyici iyi bir kreminiz varsa ne a- 1 
la ... Ondan sürersiniz. Yoksa taze bir 
Janolin de bu işi pek iyi görebilir. Çünkü 
lanolin de besleyicidir. 

Çorab ve ayakk bl 
Çorab niçin ters giyilir· Çorabın çabuk eskimeme si 

çareleri • Ayakkabı intihabı - Ayakkabı 
nasıl muhafaza edilir? 

Çoraplarınızı nıçın ters giyiyorsunuz, ı 
öyle moda diye mi? Hayır moda, çorabın 
ters giyileceğini söylemiyor. Ters çorab 
daha ince görünür de bu usul onun için 
bulundu, yayıldı ve yayılıyor. Ayni ihti
yacı duyuyorsanız siz de çorabınızı ters 
giyiniz. Yok, esasen pek ince çorablar 
kullanıyorsanız nafile bir yeniliktir diye 
heves etmeyiniz. Manasız olur. 

* Kadınların umumi bir §ikaycti var: Ço -
rab dayandıramamak. Ne yapsa, ne kadar 
dikkat edilse bugünkü çorabın ömrünü 
uzatmak mümkün olmuyor. Parayı yolile 
harcamasını bilen kaç tutum'u kadının: 
c En büyük masrafım çorab ... » diye şi -
kayet ettiğini duydum. 

Evet, şimdiki çorabbr:ı güvenmek cl. 
muyor amma bunları yalnız giyerken çı
karırken dikkat etmek te dayanmaları 

için alımnı§ tam bir tedbir sayılamaz. Bu 
dayanıklığı arttıracak daha başk:ı şey -
ler de vardır: 

raki şişmelere, hassasiyetiere bir pay a. 
yırmı.ş olasınız. 

(1) Yeni çorabları giymeden önce yı - ancak iyi cins ve uygun, biçimli ayakka
kamalıdır. Bu suretle telleri sıkışır, kolay 

Şıklığı; ayakkabının süsünde, değişik· 
liğinde değil, cinsinin iyiliğinde ve bı -
çiminin uygunluğunda arayınız. Çünkü 

kolay kopmaz ve kaçma~. 
(2) Daima birbirinin tıpkısı iki çift ço. 

bı uzun zaman deforme olmaz. Ayakta 

güzel görünür. Bu sayede ayakların da bi 

rab alma1 ıoır. Ekseriyetle çorabın teki çimden çıkmasının önü alınmı~ olur. 
kazaya uğrar. Teki sağlam kalır. Sağlam Yürüyüş için alacağınız ayakkabıların 
tekler birleştirilf'rek ilçüncü bir çift elde 1 kalın Ye geniş topuklu olmasına çok e -

edilir. Böylece iki çift çorab üç çift yeri- hemnıiyet veriniz. Erkek ayakkabısı gibi, 

ni tutar. kenarları taşk1n topuk!u ayakkabıların 

Son bir çare: Jartiyenizi tela5la tut - rahat yürümeyi temin ettiğıni unulma -
turmaktan sakınınız. Çok defa çorabın yınız. 

ölümü jartivPrin ince yere rastlamasır. -

dan ileri gelir. * Ayakkabılarınız.ın biçim· erinin bozı.ıl-

* maması için Pk ve en ıniihiın tedbir iç -

Yeni bir ayakkabı almıya daima yor • ı lerine birer kalıp koyarak kaldırmnktır. 
gun günlerinizde, işten veya yürüyüşten Kendi haline bırakılan ayakkabınm ta· 

döndükten sonra gidiniz. Çünkü: o za - bam ıslaksa kurudukça çeker, küçülür, 

man ayaklarınız hassastır, sizi en ufak 

ra.hatsız~ıktan habernar ederler. Bunun 

aksine rahat günlerinizde bcğeneceğiniz 

yüzünün derisi çatlar. Basılır, ym;,,ıla -

nır. Ve nihayet ayakkabı biçimden çıknr, 

deforme olur. Ufak bir mas::afı göze :ıl -
ayakkabılar yorulduğunuz günlerde sizi malı, kaç ayakkabınız varsa o kad r da 

rahatsız edecektir. kalıp almalısınız. Tercihan nikel kalıp -

Bu şartlar elinizde değiLse, hiç olmaz.. Jardan ... Ayağınızdan çıkardığın ız her is

sa, yeni alacağınız ayakkabıyı kalın bir karpine derhal bunlarda.1 birini yerleş -

çorabla prova ediniz ki yorgunluktan son- tirmelisiniz. 

Ceket - etek ve ceket etek tesirini yap an akşam elbiseleri son sene!crde pek 
modadır. Model böyle bir elbiseyi gösteri.~or. Bluz kumaşı eteğe de karıştınlınca 

""' elbiseye ayrı bir zarafet vermiştir. 
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Biiyük bir kayıb t1avagazile zehirlene~ · Karadenizde yeni bir f acia 
D nç i<rz 

Türk .edebiyat ~ matbuatı en za -ılıar. Tnnın dünya e~blyatına Te bUbassa Evvelki gün Be.şiktaşta genç bir kızın (BQ.§tarajı 1 inci say/ada) Facia kurbariları 
rif E'll olmın simalarından birini daha Türk ve Osmanlı tarihindeki derin araştır~ ölu~rnile netı·celen...., fecı' bir zehı·rıenme cKtzılırmakı. vapurunun Sinob eiva - Vanur nıürettebatınm isimler:i şurı~ ' · . :::ı-·. . . . • . maları, malumııt ve vulı:ufu, kendisine yep- ~ ~ 
kaybe:tı. Edıb, <t.ar;~h_çı, tarihi lıkraıar yeni r &ığır açmaya, ve edeblyattald hAdisesi olduğunu yazmıştık. Hadisenin ruıda Feryadburnu .mevkünde battı • lardır; . 
muh rriri, ayn\ zamanda ttının bir 1nsn !köklü bilgisi ve san'attaki .uıat.ası da tarlh1 tafsilfı.tı §Udur: . ğım bildi~tir. 1 - Süvari: Hasan Şakir 2 - İkincı 
olan rıs:ad M. Turhan Tan öldfi. Ve bu vakıa ro!T'an r.ev'lnln en temiz en özlü -şeklllerlnf Beşiktaşta ValideÇeşme mahallesinde Limnn riyaseti, dört be~ gündenberi kaptan Yusuf Mehmed, 3 - Birinci 
ne, dcnl'blllr ki canlı bir tarih g~ii. zengin verme~ e veslle olmuştur. ' Abacılıitif sokağında Lüks gazoz .fabrika. Kw lır::naktan hi:çbir ılıaber alaınıyan çarkçı [br:ahi.ın Yeşilkay.a, 4 - [kinci 
ve r:cngln bl.r hazine ~ktü. Ha.ltikaten, :l'ur- * sında çalışan ve ayni yerde bir odada ya- 1 • 
han Tımın hayata gözlerını tapam~Ue es- f{ÜLfu;A: tıp kalkan Osmana, evve,ki gün 13 yaşla- Türk Şilep,Çilik Şirketini ıvaziyetten çankçı Şev:ket Hasan; S - Güverte o:ı· 
ki istanbulun, yeni istanbula tntıbnk etme- rındaki kızı Halime geceyi babasının ya. haberdar etmiştir. tromosu Mehmed Memiş, 6 - Ge • 
sını bilen, eski şark kültürünü pek iyi haz.. Yazı aleminin A.zad ta bul etmez mensub. n ında geçinnek üzere misafir olarak gel- Ş h · · 1 1"' ·· K J · · H kkı ; ~ftııtı 

• , b kfiltiir- f klar:ına da ib\glne larından olan. bunu '<la on beş yıldır, matbu. miştir. c r;mıze ge en ma umata gore ı - ffilt!l a Meıniş.,_ - Resul ı .1 
me.m.s, gar u u u kuyruklu at haystından bir gün bile olsun uzak kaL ;B b kız, be b kl zılınnağın battığı çok garib bir tesa - 8 - Hu.rşid Ömer.: 9 - Hasan İsJ1lll1 
kalmamış olan bir enmuzeci, blr mnmaklı 'i.sbat ed ok< di ubeslne dahU . a a . _ ra erce yeme erini ye- d .. f . . .ı.. - ilm 10 1 s • yıldn n:ı..,met ve şahnnell~lle akıp geçmiş en, en Iii dikten 'bır muddet sonra uykuyıt dalmış. u nctıcesın'-"= ögren· iştir. - A1i Mustafa, ~ 1 - Makine 

0 
1 

oluycr. Öyle bir kuyruklu 'Yıldız Id, sayısız bfitun ~ll :ve oecnebt neşrlyatı >takib eden, lardır. pün sabah fabrikaya gelenler, Os- lFacin bir .avcı tarafından ber tromosu Refik Kaya, 12 - Yağcı j\l 
clkllcrdcn, binler~ tarihi makaleden, fıkra. ou tayn:ı.klar:ı vıı.şt~ edlb ve tarlhçl M. manın geç vakte :kadar odasından çıkma- verildi Rif&'t, 13 - Atesçi İsmail Salih, ı.-4 ..,. 
dan Miirekkeb §a§nalı ve g&ı alıcı bir hD.les1 ~~~. Xan, muo.sır i;~ 

1 
ede_b~atını~~:_n masını uyuduğuna hamlederek kendisini Sinob ci:\":arında yabani örde'k av1na Hasan Muharr~; t 5 - Ali İsn'aiL 

ıP ruz.cıuz sesı~.lnden b yel • Türkçeye • ._- uyandırmak üzere kapısını vurm""'larsa .r..t b var_ kfi,. brı~ı di usıab anl v s..,ft'd F ...., çtknuş olan bir avcı .. .,h"ılde b"""ı tahta 16 - Nurnan !~smail, 17 - L.1" ... ~.: ~ne. * - "m · u c 1 e ~ . .,., ... ı. 1 - da, içerden ses alaı:nminslardır. ou ..... uu.ı 
kitlert, vuzub men~unından geçmlştl. F.ı;kl Bu vazivetten şüpbelenen fabrika müs parçalanna tesadüf tetmi~. bilahare med, 18 - Kömürcü Mehmed p.lı. 

Tm·h:ın Tan içln ~ .zarif blr sima 1~1• de- ne!lld n olmakla beraber tım biT snrahntıe 1 tahde ı '= k ·· · · kı k .- dikkatini toplayınca bu tahta p~,.,.a - 19 - Hasan A''li,· 20 - Nccmeddn. _bb-dlnı T .. ıshl.slmde yanılmıyorum Eski ıstan _ . m erı, apının surmesmı r:ara ı- _ _ır .n.. u> 
• _ • ,. - 9'e asla .sun'lllğe d\lŞI'MblZln yazmasım bl. çeri dirmişler, Osman1a kızı Halimenin I b. · · ht lif ks 1 d ll h 

bul ei"rıdlslnin mumeyyiz bir nslını n_f • llrdl Deneblllr ki en verlm11 ça~nda ebedl renk; ba b. h ld t kta 1 annın ır gemının mu e a arnı o- u n • 
sinde toplıımış olan üstad, iddia edebUirını yetl'!. g5çmeslle Türk edebiyatı en kuvve·ıİ d ki ız ve .. Y~~ ~· · a e ya ma 0 

- duP:unıı ilıayret ve dehşetle görmüş, 
kl, nıuhıtlmizln en gfizrl, en Ince ltontı§an_ dir;klerlnden birini kaybetmı,ur ~ u.D:rhınıl gkoryfm:Uş tetr ır. b t h b d keyfiyetten derhal Sinob Liman Riva-

kU b kll dalı ·. .,r a e ıye en za ı a a er ar .~ 
lann:l"n biri 1dl. Ren , n e.n ve ms İBRAM!'tl HOYİ edilm· 1 d H ı· · setini haberdar etmiştir. 
bi er ırn 'bl kon urdu · ış, yapı an muayene e a ımenın 

rTş . 0 Trmuhş ~: 
1 

uş '"'b.eler hazine· Ba~ın PHiğinin tebliği havagazinden zehir1enerck öldüğü ve Os- l..im..ım. ne.isi .bu ihbar üzerine bir 
u. an an awrn ar, men... d b b. h ı ıd·.ıft ı sı idi u :.,.blr h!idi.se yoktu ki, ona zlhnlnde- B~ın r.-rkada~lanna.. manın a ~ aygın ır a e ge ıh. an a- heyetle bir'likte derhal vak'a mahalli • 

ki h-ı' rat dosyaltı.nnı ka~tırtmn.sın .. Adeta Türk ~asın Blrlll;l Istanbul 'lllıntakaın re· şılınıştır. . . .. , ne gitmiştir. 
hiç h tı1:runnı yormı:ımUJ gibi, bu Md~enın ısl~ln~n: Osma~ .tedavı edilm~., uzed~ ce bolu
bir ,., ı tarihin tozlu sayiolannda bulur Tür .... matbuatının de~rll erkAnından ve nan sıhhı ımdad otomobılı e Beyoğlu Jıac:_ 

ık e .n ' -
1 

...,
1 

""n'atlı r."'fibu' blrU~Imlz azalarından güzide muharrlr M tanesine kaldırilmış ve zch1rlenme h1ıdi-
ç :ırır. ve o gııze sen... ve .... wu • • • -·......ıı -·,-b ld Ue, blr.c verirdi Do uştan ~Ir olan Turhan Turhan Tan (Samlh Fethi> dün aramızdan sesnun ne bLU~ e :vUAı.ı u uğu araştınl-
Tnn, en reel bir hAd1seyf kaydederten bile, ebei:U olarak ayrılmı~tır. Türk mtıtbuntının mı.stır. . 

b 
..... , 

1 11 
ll ı 

1 
t lı:t" hemen her vadiSinde mümtaz blr şa.'hslyet Yapılan tahkikat; sokakta patlıyan ha. 

u ,. .... n n ş r ara ını ar~ ırma .. n · b d k k ·f b 
kend "11 nlamazdı. Eserlerint okurken, 'OnU Olarat lzmet eden W nihayet bize tarlhin varazı O~SUnd a~.]~ı an. eS~ ,g:zd ta a-
ben ~alma kuıtiiyü blr mlnd~ bağd~ ku- derlnllklerlnden Rngln blr tlitübbane 'hedl ta ~~ ına Ha 1ı. ıne ~ırehr: 1 

od.~ a yt~ 
.. t 

11
_,_ .oı...w b- .. bi e eden de~ll arkadaııımızın bu 'V3.kitıfi"- an ~uıan ve a ımevı ze ır e 1,.;• ne ı-

rıı.p 0'"'11~ra. 1 ya e • ....., u.ı.n- utuu r ziyaı karşısında bütün irfan Alemlmlzln ı.e: cesini vermiştir. -
:v~d Ic yazılarını yazar, ve:Ynhud da o 'ifllr essür duyduıtundan emlnlz. Hav<\gazi .şirketinin bu kabil iş,eri 
ruhu"l\m heyecanlarile sanlmı~ bir hal1e c 1 b ü - .. kontrol vazifesile rnüke.1lef müstahdem 
etrafın1ak11ere bh"az felsefe, birçok tarih, bir ~ :~:::s t ugd nkl.saat 12 de Kadıkoyunde, lerinden .Mevli.ıd zabıta tarafından va
o knd:ır l!deb1 hatını takrir edermit etbl b1l. f: ~1 ~ o ur u an maıtye müfettişi Bay kalanarak hakkı~d~ takibnta başlan~ı~ 
yallmdc cnnland.ırırım. ra m n evinden kaldırılarak: 13 te Ka. * dıköy iskelesinden motörle Sirkectye getlrl- tır. 

lecek; ve maalesef aon defa cenazesını te~yl 
HAY"TI: d k -. e eee olıın Ankara caddesinden geçlrllerelt: 

!Burada yapılan esaslı bir tahkikat 
ve tetkikat neticesinde filhakika gö -
rülcn t:ıhta parçalarının yeni batınış 

bir ge:niye, cKızılırrnak» a aid oldu
~u tesbit edilmi.ş. keyfiyet rlerhal tel
ızr.ı:ıfla ~1'ıntaka Liman Reisliğine ıbil -
dir.ilmiştir. 

Bntaa şilepia evsafı 

cKızılırmab vapuru eski Denizyol
ları acentası tarafından Türk Şilepçi • 
lik Şir~etine satılmtşb. 4500 tonluk o
lan :vapur 'bir defasında, 40, bir defa -
sınrla 60 bin olmak üzere 1 00 bin li· 
raitk tamir ~örmüştü. A.<:ı. adı 83mfh 'Fethi olan, M. Turhan Beyazıd cıım1slne götürülecektlr. orada na_ 

Tan. bıından elli üç ;yıl evvel, Sıvasta d:>!;- mıo.zı kılındıktan sonra Edirnekapıdaki Şe
du (1886). 80.5 te Sıw.sa yerJe§llll.§ bulunan hfdlUte 'IltıldJ 'Ve defnedllecektır. 
Selman adlı blr Türkmen be~lnln sülA.lesin_ Bütün arkadı•larımızdan cenaze 

Ekmek bakkallarda 20 para Şilepçilik Şir'keti 'bu gemiyi en ıyı 

,. mera _ 
den ce1en 'babası Allmed Fethi Bey. muhl- siminde bulunmalarını rlca ederiz. 
tlnde edebi b!lgL'li, oa.r.abea ve tar:;çaya nı -
kuru lle tanınmış Istinat müddelumulllllı:
rlndl'n ldL Turhan Tan, 1905 te Sıva.s İda _ 
d1sfnde üç sene tarih ve co~rafya hocaııgı (Bnştarafı ı inci sa fada) 
yapmUJ, 1908 lklncl meşrutiyet lnkılflbı 1ı • sıhlı t · t . y 
luıdn istn.nbula gelerek, İstanbul Şehrema- l .ı es ısa ı cam ı olduklan, hikem'i, ki ın-
ne U m•ıha.sebs başklı.tibll!'tlnde c;alışmıştır. 1 yevı ve bakterıyolajik ı·asıjlan itibar.lc 
1!Htı da bir müoıabaka imtıhımına girerek, de tam bır tenıızlık içinde bulundukları 
ü. küb l.Jsesl edebiyat bocal®na seçlldiğl- tn.hhat heyetinin rapor:ile teöbıt eaılnt:§ 
nl gönivoruz. Fakat. bu vazifesinde de pek bulunacak 11e bu :sular Jıer üç ayda bır 
uz•ın m~ddet kolarnıyan Turhan Tan, bliL umum.i tahZile tabi tutıı. acaktır 
nem"-ı ne gibi sebe'blerin tesirlle tiahillye M b _., • 
ıme ıe~i'le g~mls ve .sıraslle Ynll'aç, Rama. em 11 ,.-ıuarı, etrafından içtne lıigbir 
de. Ak ehir kaymakaınlıklarında, Çorum, şey sızmıyacak şekılde mazbuı bir hazı
Kay.o:erl, tisküdar mutasarrıflıklarında bu _ ne veya galeri ile kaptaj yapıLacaktır. Su, 
'lunmu~. da.ha sonraları da Sıvas meb'usu kapta; hazinesinden su kaptarma. doğru
olmu tur. dan doğruya akııılacaktrr. Bu hususta 

Turhan Tanın matbuat ha_yatına aillışı, kovn b .ı.- ·b· l 

fazla .fiatla s:ıtıhyor \'e en sağlam bir gemi olduJ1unu gözö-
..Beledlye :reıs muavini Lf1tfl Aksoy, dün tı.. nünde tutaT:ık bilhassa Karadeni1.de 

nnlnrla clınıek .satan bakkal dükki\rilarını tuz nakliyatma tahsis etmiş bulunu _ 
tertl§ et.mfştir. Lilttl Aksoy bakkal dükkıln -
lannda e~~ln fırınlardan 20 para fazla_ yordu. 
sınn, yani ıo buçuk kuruşa satıldı~ını tesbit En son olarak Camaltından tu?. yük
etmlş, keyfiyeti kaznlara tamlm etmiştir. levip Karadenizdeki muhtelif iskelelcre 

Kö::n·;r nakl y .. masrafı azaltılacak hareket etmişti. 
Belediye ve belediye kooperatifi turntın - Facia nasıl cercyan etti? 

dan ka~ıılarda sömikok ve Karabük koku sa. 
tış şubelerı açıldığı yazılmıştı. Yapılan tahminlere göre, fırtına es-
Kömfır~rln dahrı. ucu:m 8atılması Için nasmda yolda -bulunan vaıpur müthiş 

belediye nakliye masrafını azaltma~a çalı _ bir tipiye tutulmuş, ve en yakın lima
Ş3cok, bu :suretle ton başına so kuruş bir U- na sığınmağ:ı çalışmıştır. 
euı1u'k ~emin edUe'Cektlr. · 

Saracoğfu i!e Stalin 
arasında t:1ati olunan 

te graflar 

Geminin çok eski ve tanınmış bir 

hlç fio venl deitllcllr. Gençll~nde birçok ga - ~ fllQ§m a, ı.vı-tum gı ı vusı.ta arın 
-zev w ~cmu:ılaro. türlü' tfulü müstea.r ı _ kıılLan.ılması !Yasaktır. Tev::i lfflt.lhall.i tı-p-. Ankara, "25 (A...A.) - Stalinin doğumu-
slmlerlc yazılar Vf' şllrler yaımıstır. lama luızinesinden uzak olan y..:rlerde su, nun 60 ıncı yıldönümü müna.sebetilc Ha-

kaptan olan süvarisi Hasan Şakir bat
mak tehlikesine karşı bir tedbir olmak 
üzere vapuru baştan'kara etmek iste -
miş ve geminin rotasını karaya çevir. 
miştir. Fakat fırtınanın ve dalı;cılann 

tesirilı:! gemi kayalıklara sürük1enmiş, 

D.l'llllycde bulund~u .zaman-arda, neşr:ı. do9ru.dan doğruya ve her türü tdeuvı.Ls- riciye Veki'i Şükrü Saracoğlu ile murna. 
yat fıle'Tllnden tamamlle elini çekml~ o!an Zere karp tamamile korunmu§ olarak va iley.h arasında aşağıdaki telgraflnr teati 
üst d. ınntbu:ıt hııy:ıtına tekr.ar atılıncn, ha._ :suyun 'Va.stflarını bozmayacaJ: mahiyette 

1 olunmuştur: 
klkl yerını. yınardır J~lynkını çektl~l mu - . . . . . • . 

neticede facia vukubulmuıştur. 
Vapurun 20 kişilik mürettebatından 

hiçbirinin kurtulmadığı sanılmakta -
dır. Bugüne kadar mürettebattan hiç

Vapurmı kıymeti ,
1 Batan şilepin içerisinrleki mamuleSI e 

beraber kıymetinin 200 bin lira oldll~ıı 
söylenmektedir. 

l\fıihtcmcı kaza sebebleri ·ıc.. 
Alakadarlardan bazı1a"rının söyleclı. 

lerine g&e, Karadenizde vukubulnn bır 
çok kazaların yegane iımiü :fırtına de
ğildir. 

ptJ• 
Karadenizde bazı yerlerde fenerler ı;S 

.lunduğ'u halde, bir~ok yerlerde bilhıiS.ç 
bazı tehlikeli kayalık mıntakalarda ;ı 
bir fener yoktur. Kaptanların iırtınaJ.ı ı~ 
manlarda vapur!arı kurtarmak içiıı ço • 
defa müracaat ettikleri çare, ba§Uin kar 
etmek olmakta, fakat fe~crsizlik bu gaf' 
retleri facialarla neticelendirıne.ktcdif· 'bl' 

cKızılırmak• şilepinin ile ayni se'bC 
battığı tahmin edi mekted\r. 

Son vaziyet 
. !:~dt' 

Sinob, 25 (A.A.) - Fırtınanın şı )'i 

tinden .adanın Fcry.ad burnu ciV'arınd~ le 
elik kayalıklarla .muhat sahil~ çarpıırıt 
batan Kızılırmak vapurunun roüretteb"' 

tmdan iki tayfa adanm fenere ,gideO ~: 
tika yolu kenarında ö'ü ola~k bulll 
muştur. Deniz biraz sükunet buldU~ 
dan motörlerle kaza mahalline gidUer 
taharriyata başlanmıştır. 

Biiyükadada parçalanmış bir 
sandal bulundu 

Dün Büyükadada Yürükfıli plfıjı 011~~ 
rinde kayalara çarparak parçalanzntŞ 
sandal bulunmuştur. . :J 

Üzerinde 6461 rakamı yazıü o1af\ ~~ 
sandalın kime .aid t:>'duğu ve bu akıte . 
nasıl uğradığı zabıtaca araştınıınakt,dll' 

Zonguldakta meb·uslartn 
tetkik1ari 

ıtet• 
Zonguldak, 25 (A.A.~ - Hav.zadıı rı'H 

kikatta bulunmak üzere .buraya ge:. ~· 
o!an meb'uslar demir ve çelik sanaytıl(ll
zerinde de tetkikatta bulurırnak içın 

hlt,.,, buld ~ n 
1 

d v d mtıhab e.dılm.t.§ sabıt, madem vc11ahud Ekselans B. Stalın 
• ., U!;U u nn a ı. e o 'Zaman nn J 

b~l·yarak, en son yatağa dü üneiye 'kadar cam boru.Zarla kaplarına akttılacaktır.ı. Moskova bir haber alınamamıştır. rabüke gitmişlerdir. .Al 

~~==~==~=-==================~~~ dn. yrnt 15 encdlr oğlunun M. Turhan Tan, Şehrimizde belli başlı memba suları Ekse1fuısınızın doğumunun 60 ıncı yı1-
lsml1e '!!luhtellf eazelı! ve :mecmwllara. tarl. Hünkiır, Çırçır, Şifa, Kocataş, Bıiyükde- dönümü münasebetile şahsi saadetleri hu
hl m3kru!!ler, edeb1 tahlll :-e tenkldler, :tcf- re, Defneli, Taşdelen, Karaku!ak, Kanlı- susundald hararetli dileklerimi arzeL Boşanmalar • • 

nıçın artıyor 
rik hallnde tnrlhi ve edebı rom:ınlar, mü - kavak Sınnake~: Hamidi e Ç bukl mekle bi!hassa habtiyarım. sabn~l!>r :tıkrnl:ır batırnıar mUhtelif mev ' •• Y ' u u, ·çill zu:ın Wyele.r y~zdı. :B~ok: yerlerde de Kayt§ciağı, Çağ ayan, Çamlıca, Tonıruk, Saracoğlu (Baştarafı 6 neı sayfada) nuya kalkar ve muvakkat bir zarrııı~~ı.tO 
konfcnmslar verdi "Ö'stad, ımcak son sene- Ayaznuı sularından ibat~ettir. Bunlardan Türkiye Hariciye Vekili B. Sarocoğ una beraber yaşamışlar, vatana birçok çocuk kocasından ayrılır. Sinem:ı, sokak, U. ,~ 
lerd menlleket hududlıırından dı.,anya çiktı ha§ka ehrin ·muhtelif semtlerine dnğıl. B. Vekil tebrikatınızdan dolayı te~ek- yetiştirmişler. Onlar aynlmak, boşan - gibi umwni yerlerde erkeklerin bar~.ı> ır 
ve fiç ay süren bir :Avrupa seyabatl yaptı. .Dllj ı:mcmba sulan mevcudça da belli kür ederim. mak için değil, yuva kurmak, cemiyet nı göz ucile takib eder, kulak misafif~e-
Meden·vet ~e kültür dünyasının baŞlıca mer ba_şlılo.rı yukarıda yazdıklanmızchr. Stalin teşkil etmek için evlenirler, mütekabi1en lur. Büyüklerinin rızasım istihsal. e.,t J& 
keilrr!nl gezen Turhnn Tan bumlardan yep_ . . . . rı 
yeni b!r :rub lle döndü. İntı:balanru Cümhu. .Belcöıye zabıtası talımatnamcsının kendilerini birbirlerıne vakfederlermiş.. den gençlerle tanışır. İşi evlenrrııY~efi-
rtyc~ cıızetcslnde ikt ny kıldar süren blr yazı koydugu kayıd!ar ancak .Hünkar, Koca- Millet Meclisinin Bugün erkek sukut etmiş kadınların e • ker. Muvaffak olamadığı takdırde ~; 
serı nc!e ayno..uındırdı. taş, Taşdelen, Dclneli ve bir de inşaatı diinkü toplantısı linde bir oyuncak olmuştur. Birçok er - nin (Sihamı kaza) sı gibi küfürlerı Y9

01r, * geçen :sene tamamıanan Çağlayan su arı- Ankara, 25 (A.A.) _ Büyük Millet kek arkadaşlamnın bu vaziycte taham- dırmıya başlar. Erkek için vefaS:c~ ; 
'ESERI.;ER.İ: nın membalarında yerine getırilmiş bu. Meclisi bugün Dr. Mazhar Germenin baş- mül edemiyerek kendilerini r.akıya, se • mağrurdur, menfaatperesttir, neZll dlltı' 
Oö:ılüyor k! ~d Turhan To.nuı bütün Junmnktadır. Bu st.ilardan De!ncli :ve kanlığında toplanarak muamele ver isi fahate vererek intihar ettiklerini bilirim. sizdir, der.. şüphesiz bayanlarırnız e'! ~ 

hayn ı engin bir dinamizm Içinde geçmış_ Taşdelen suları pahalıya saWdığmdan ı . . . . . g Kadın nasıl koca istiyor: ınağrur ve vefasızdırlar. Bence ııer dlll 
tır. tk dm ikltnb haline itoumtı~ eserleri. h. halk i.stüa..J--: dır H_nk,..· kanununun ıkıncı maddesınm cC• fıkra- 1 - Bu··ıu··n kazaneını karısına verecek k ı, k k 1 ~ 'b. her ıcıı 
yazdılclannın yarmıu 'blle teşkil :etmez. 'l _şe ır mın. ~ az. · u ar j sındaki tasir.hane!er :ve tasir fabrikalan e~ er e 0 amıyacagı gt ı, dJ" 
Maoe-:ıl:u:. ls1m1l .llk eseri .l!llS te ÇJkmıştır .. u.yunun naklıy~ masrafı :zıya~e oldu,ğu kaydının hudud ve şümulü hakkındaki ve çok para kazanan bir erkek o1acak. da kadın değildir. Umumiyetle )cil iC()P 
~ll edlb, 1928 de· <ceM.nnemden sellun)ı, ıçın o su da ehırde :pahalı satı.an sıilıır- İktısad Encümeni mazbatası ile belediye 2 - Kadın kocasının vazifesine bak - şeytan1a insan arasında kurulmuŞ b~ıııtl 
1829 da <Göıiiilden gönüle) -yi, 1933 te CKa - dandır. vergi ve resimleri kanununa ek kanun mıyarak, isterse İstanbulda, Ankarada, rüdiir. Hele biraz güzel de olss kOC ~· 
dın nvcısı) ne, reem Bultanl ı ney-etti. :n::ı... Şehir halkı en .ziyade Sır.nuike~, Hami- 1,.. ih .. k de k k b 1 1 Avrupa da oturabilecek. üzerine bir dik ta tör keSllme~e .. 1cıı ııl 8' 
zı snltn: Cfuiişlüler, üstadın bu ttırıht ese.. diye, Çubıik:u sularını k~llanma1ıı.adır. ;~şti:.sını muza ere e re a u ey e. 3 - Kadın ne isterse muhakkak ola - Aile reisine karşı olan vazHesint ıbJ%1 tlttı-
rmı. muverrlh Ahmed Re.fikten nl~ıru Id- Bu sulan c::ehirde tedarik etmek hem ko- . . . . cak (bütçe mevzuubahs degvil). der Bazan erkek gurunınu ayakla1' ..ıı 
dla ettllerse de, üstatı ın bn sahadaki su g5- ~ . . - Mıllet Meclısı, damg:ı. resmı kanunu- · ' bW''~ 
tünnez ehUyetl. onların iddialarını kavll laydır, hem de ucuzdur. H.nlbuk;. Beledı- nun bazı hükümlerinin değiştirilmesine 4 - Kadın her istediğile arkadaş ola- na alarak, tabiatin aciz kıldı~ bU ~:J\rııf; 
müc!'.'!Tcd ııaıınac mraktı. Son ır.amanlarda ye sıhhiye heyetleri bütün memba sula- ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi- bilecek, onunla gezecek, eğlenecek, her mahluklara yalvannağa kalkışır. sitıf 
daha -zlyatre nu•ün edebi faa.Uyetinl tarihi rını muayene, bunların membalarım teL ne dair layihanın birinci müzake e .. yere gidebilecek... fak olamazsa, e ıbette boşının çarei fe' 
eseık! .. l :tetklke hosrl'den M. Turhan trnn. kik etmiş ve Hünkfır, T;ışdeJen Defneli t kt Ç b .. .. r 1sını 5 -Kadına cnerede idin?ı. diye soru'l.. bakmak mecburiyetinde kalır. :grıce~"''\"1 • 
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' ' yap ı an sonra arşam a gunu top an. yrıııı• • 
· te mur '"n l • 1D35 te (Akından - Kocat~ Çağlayandan maadası olan su- .. . . . . • mıyacak. na yollara sürükliyen, saadetinin bi"e• 

kınnl Yl· 1936 da rTarlht-e Tf"kler lçin ısöy ' • d. . • mak uzere ıçtımaa nihayet vermıştır. be ' 
ı _ !ler' mh..... d- _ ~) ii - 1arın membalarmda ıcnb e ılen tadılntın Elbette böyle olmıyan karakterli ka- na, mevcudiyetinin sönmesine sc 
enel' snz 1 ve , ... .1 ... na onuşu n . 1937 . . . a·ım . ah 1 · d f. f d ı d dd F k t k · d · ıa· ' de (H ırrem Sultan) 1, (Tarllii müsahabe - yapıhnadığı ıçın tevzı e 1 esını m zur- z Ir e Uz Um ı at ari ın arımız a mevcu ur. a a c serı.. veren on

1
ar eğıl m tr .• 

ıerl ı. J938 de de tclncı Hoca> yı, (Avrupa u görmüşlerdir. Haınidive, Çubuklu, Sır: İz.mir, 25 (A.A.) - İzmir kuru meyva yetle... • • C9vabJar : 
Tfir~ı rl ) _nı ve ~Cengiz han) ı, edeblynt ve mnkeş, Kurakulnk, Kanlıkavak ve emsalı ihracatçılar birliği üzüm stokunun azal- e 1. KaraimTum {adrcsının neı - . . .., a~lgefl 
tarih kütubbsn~erlne sundu. Hayat An - memba sularının memlxılarından doldu- m t· tl .. k 1 . d 1 .1 rini i•temiyor) • , e Eıkı§ehır, tegmen K. B .ı rztoıd 
slklo., dlslnln b;tün tnrihl ~ edebt ya - rularak sevkedilmesini mahzurlu gören Ih:sıacavteiçiıa arı~ b~ setmefs.ı t to ab~ıt~ı e cBayanlanmızdı boşanmalar hakkında- ve ldanbul Galata, hukuk ısO 
zilar· '" onun kalemtnden çıktı n yenı ır sa ış ıa ı es ı me . y k" Elf. · .d. el' 
• ft.,t-:ının t frika ed!ll kl .... b -~.... Belediye, bir türlü bu tişin içinden ç.ıka- karar vermi"tir. ki mütalealarını takib ettim. :Erkekler içın orga ı . "'!!ıant ıs~: . dcJl rıt ; 

e P ~.. ~ın de b ffi kt .a n 1 -~. . . d ır k ı· . di d b 1 , - Değerı ı mutalenlıırı :ıhtı'la e f fl 
mak ı- 7ere de ıı:D"vt1len kazan •. ,.tJJni'l dPnl- ma ma au ır. •.ı;) u su arın §e.ııır ıçın e tev. • ........... - ............................ _ ................. :pe za ı m ane ısna ar a u unuyor ar. • . . e tr ll ı 
zlnd 'T'ürkler. .PiclPr• .. nenıı Mehmeıh wDe_ zü menedilse 1stanbu1da su buhranı ba~- 1 rini ıslah etmemiş, istüade edilir şekle Muharririn açtığı ankette mevzuubahs o.. tubu~?zu aldık. Anket, ıkı t.ez dır. J3ill~ 
Il•: n t :ıl), •P. sazadelera. cıKrallar avl•van lıyacaktır. Sulann i~ilmesine müsaade o- koymamıştır. Bu su!arın satışını menet- Ian yalnız erkek değildir. Kadın da müş da m~nakaşaya me\I'ZU ol~ak~·şüncctet 
~rlr •ı;lmU e ;erlr-rl vardır Bu eserlf'rden lunsa bu dasıhhi bakımdan mahzur"udur. rnek bir bakınıdan kendine de zarar ve~ t erektir. Mahkemelerdeki dosyalar tet - enaleyh bunların dışında kı uk t pö)'ıe 
Pıç1P~ Clncl Hoc<ı Hurrem ı::: ıt Ati • h k 1 kl t v . d" ·· emic:tik Fa 

9 tı\J 
, 

1 
;' t tı.! (. k 11 nn n:ı Membalarında Belediye zabıtası talimaL, recektir. Sıhhı şekle konarnıyan memba ki k edilirse, kadınların a sız ı arı peşre megı uşunm -s • •• •1 ri de 

gazr ""l"" ar m an yunnnt:aya IIorrem • ,_ d . . tl b' k kt b alıyorı.ız Sızınkı ı' c~ 
Sultrn Akından Akına fr.ansız~va namesine göre tadilat yapma~a mecburisulan hakkında ne gibi muameleye teves- meydana çıkıır. Esasf!n ha ın cınsı saa ırço me u . · • kındil Jl 

Burrr.., Sulttın nlmnncaya rrvrl!mfq;frgenf' olan s_u sıihibl~rinden .b~i de Belediycdir. sül oluntıA:a~ ~:lediyenin düşündüğü me- saatine uymıyan .. b.~ mahHlktur: ?rtada meyan~~ ve roemnunıyetle ya 
Yuk: rıda !şaret ettl~lm glbl, üstad M:. Tur. Beledıye, 1ıcnuz Hanudıye suyu çeşmelc- selelerden bırıdır. · bir şey yokken kü-çuk çocuklar gıbı darıl- redecegız. 
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BmN&iiD&IIIK 
lA 1 AllMA 11m 

Çeolren : lbrahlm Ho gl 
Yazan: Reşad Ekrem 

Terzı elinden yeni çıtııaı besbelli olan l(l. allemi de tstemezse ben ne yaparım?. diye - Bana bak, onun biç blr oeytn11stemem, 
tl~f'rd elblsell delikanlı, Pullman vagonun tendl rreudlml ytyorum. anladı"l mı? Verirse de derhal pencereden 
dar bir köşesine, yepyenı bavulunu yerlc~tir- Delikanlı .stnlrlenlr ılbl oldu: dıtan fırlatır atanm. Brık, 'Muruk dinle 
dikten sonra, bejler glytnmlş olan 'blr genç - Ca nun, dedi.. neler söylüyorsun. Vallde j me m. 

DördUncU Murad1n karari 
kızın karşısına oturdu ve arkasına yaslandı. hanıme!end.lye, Eliiye Te babana derin btlr- - Öyle ya ... Var mı aana Lula... ona bayı-

Genç kız, sanki modn ma~azasından daha met\m var_ Halbuld sen aklından neler ıe- Iırsın. Omuz başıanndin sarkmış gerilil Yalı köşküne varıp orada Receb Pasayı 
benüı çıkmıştı. Baştan aşn~ı yenUer giy - çlriyormın. bak~. - Allah, Allah ... Lulzden bana ne yahu?! ve uzun bir apulet şeklinde ya - alıp kaydın göresin.:. 
lniştı, Şapkıı.sı, kürkü, kostüm tayyöru, cldl- - Öyledir .. gordük .. sanki ben görmedim SerJn arkada~ındır ıledik n baktık 0 kadar. pılmış o]an kolları. bilek'erinden Sonra da, sadrazam Hafız Paşaya bir 
ler.ıerı gıcır gıcırdı. Genç tız derin blr veccL tnl, sanıyorsun?. Birçoklan evleniyor, her - İyi amma. tam dü~ gUnümüzde ar. elmas birer düğme ile ilikleni - hüküm yar.dı: 
~ l>enceıeden di.şarıya bakıyordu. Dellkanlı şeyl güllük gülüstanlık olacak diye sanır- kadaşnna böyle allka gosterm.ek pek manl- yordu, öyle ki, kollarının iç tarafı baştan cHafJZ P~aya hüküm ki. 
arşısına oturuncn. nazik blr tavırla başını ken, birden tepet.atla Widiywlar. Sebeb!, dar d$u.ro ... Hem de nerede ıam mlhrabm b~a açık kalıyor, buradan, gayet bol ya. eSen ki vezırım Hnfız Paşasın, tiz 

Ce~trcıı, gozleri onun gözlerine takıldı, gü - ba.slt efendiler. aldıklan genç kızlann ana eşt~de. kalanmda Lulzln hayalt durup pılmış mintan kolunun kumaşı taşıp dö - mührümü gönderesin ve kendin bir sadık 
~Utr.ser glbl oldu, sonra gozlerlni taçırarak babalannı ı.stemıyorlar ... Yo'kl. İtiraz etme .. bekllyoruz_ pek §ık do~usuı. ıle<U. külüyorou. Başında, al kadifeden külah Jrulunun hanesinde gizlencc:in.:t 
l'!liY.anhnın sa~ omw:una dikti. · çok gördüm. Genç 'kız sonra birden tanmı de~~ttrerek üzerine ,biber oyalı bir çember sanlıydı, Daha sonra da, Receb Paşaya bir hü-
Ge:ıç erkek: D<-..l.lbnlı tekrar yaYa.Ştan aldı: devam ettı: bl'r kıvnmına da, has bahçede yetiştiril- küm yazdı: 
-İşte böyle dedl. - Sevglllm, dedi_ Ne ur, ne oluyor?. Ne- -Canım, bann ne!. Hem biz dl~er eYltıere miş şahane bir karangil iliştirmişti. Di • cR~·• Paşaya hüküm ki, 
Genç kız cevab verdi: ye lk:wyoısun?. Yahu, bm balayı seyahat!ml- bem:emt>miye karar vernıedlk mı Idi? Bun. zinde, bir tozluk vardı. Haldırlan, ba - cHdfız kulumdan mührii hümayunu • 
- Ev"t. .. Işte böyle_ Et yapl)"'O'UZ. Neden kavga çıkarmak istl - dan mmm kavga etml,yece~l&,yuvamızı datıt- caklan ve ayaklara çıplak idi. Çı'Plak aya- mu alıı:> sana gönderio hükUmet umuru-
Deunlllı devam ettı: yorsun? Ha! • .Ailbyorom.. az bukuk slnlrll. mıyaca~ız ... L{ltfen .şapkamı verir mistn ~~v- ğına gayet güzel bir Cezayir filan giy - nu sana emanet cylivem. Uir.ıru hümayu-

bı- ~- söyle bakalım?. Çokt.an evlenmiş :sin .. . Haklmn .. yant_ yerinde pelı: rahat de- glll~! Artılı: giyelim; befenmey1ş1~ o kadar mişti. Pehlivan yapılı vücudü, bu efe kı- nurnda can ve baş ile çalışasın, alm ak • 
r hanımerendi olmak. nasıl şey?- Rtl glblsln, şapk:ını çıkarmaz mısın? Ve bir üzlnuyorum 'ki.. . yafeti ile bir kat daha heybelli olmuştu. lıklan cd esin, göreyim seni.• 
Genı: kız karşıladı: claha dıı 'kavga etmtyel\m, olmaz mı?. R:ı. - · c.ok be~nlyoram. Pek hoşuma gidiyor. Gayet güzel ince kumral bıyıklarla süs- Her üç hükmü de imzaladı, ve karşısı-

l -O! Bunu .sormak daha çok erken .. öy_ olmaz mı şekerlm? - ÖVle ml? Ne .sevindJm, ne seT!ndlnı, lenmiş olan Riizel yüzünde, vücudünün na dizip düşündü: 
e Yıı .. Evlenelf daha ne kadar oldu ld?. Uç - Çcı'k mfttees.s\rtm .. bir tuhaf olmuştum şnutamı belenmlyeceksln diye öyle kork - heybetine uyf{Ull bir vakar vardı. Receb P• şayı öldürtürse. ihtilal kor • 

4aatt.enberi cvlly!.z, dl$1 mi? da ... Em bir daha kavga etmlyece~iz .. Biz muştuın ki... Padişah, çok geç yatmış olmasıpa rağ- kuc bir faciava doğru gid<'bilirdi. Fakat 
bel!k~nlı, sanki ömründe Uk defn olarak başkalarımı benzem1yeee1Uz cnnım... - Yok canımın 1~. hiç ~aplranı be~enmez men, çok erken uyanmıştı. İlk işi bütün Receb Paşanın ölümü kendisine madde -

~ate bakıyormuş gibi, uzun uzun bllcğln- * olnr mııynm?. Hangi ~ytnı sennem kL bat geceyi, sarayı daima bir teftiş ile geçi - ten hi~ bir şey kazandırmazdı. İhtilale 
ekı saatını süzdü, ve; balayı sevn.hatine başladık, btrkaç datlka ren ve ancak, "Parça parça iki üç saat karşı ga1ebesi, halkın kendisine müzı -
b- Bız tam .. Iki saat yirml altı dakikadan Delikanlı heyecanln atıldı; sonra N'evyorım nracak, otele ineceğ!.z... ve şöyle bir dalıp gözünü açan Melek Ah • hereti ile mümkündü. Halk ise, bu var -
er evı:ytz .. dedi. - Elbette benzeml,yece~lz, clcJm... her şev dftzelecek .. öyle ya ... Biz artık evlL med a~ayı dinlemek olmuştu... Sonra dı mm ı Receb Paşn hayatta iken de-ya • 
Genç kadın cevab verdi: Yeni gelln cevab verdi. ytz:, duryanın en me~'ud çiftl btz olaca~z .. bizzat kendisi, silfıhtarını da yanına ala- pnhilirdi. 

Se- Saat k:ıç oldu~nu farkedemlyordum. - Bu Allabm belisı şapkayı da çık11raca- yalnız kavga etmtyellm. dedi. rak, Bnbıhümayuna kadar gitmişti. Geç· IhtilAlcilerin 'biraz sonra başlıyacat 
le rseın" dönmüştüm. Nerede oldu~mu, ne. ~ım. Ba.şımı mengene glbl .sıkıyor. Ltitfen, Ve dndatlarını karısının ellne değdlrdl. ti~i yollarda ve kapılarda. nöbetçiler ve olan sarav M\cumu muvaffaklyetle netı. 
1 r olup blttı~nl bllm\yor, anhynmıyordum .. fllcye lror musun nonoşum .. şaptamı ~~enL .............................................................. kapıcılar tarafından, sessiz, fnkat fevka- celenfrse. Reccb Paşa, zorla hüktimeti eH-
.,~o~anıar, hergün bu işl nn.sıl yaparlar fa§l- yar mDus~-~vgillmJs.:_ft b ı 1 da r T 1 yA T R o L A R ' lade bir h~rmetle o;elı\mlanmıştı. Ortalık ne alat-sıktı. Thtilıilcller, Receb Paşayı bu.-

·llın. - n~a ~unu oc;.ı.-.cn, un ar yen mo ' ' d h . ~ .. . . t d 1 d kl ..ı 1 ki h _ şa kaı.,,.. Belki de harlkuUı.de !}eyler .. amma, '- / . a ~ .Y~nı aı;arıyor, ~oı:. yırmı o uz a ım ama ı an zamanua, ve ev .. ayatı pa-
l:hn::;.ı. lşJ?. ~ ht 1 hl nı alnız se- ~ehtr T1yatro!u Tepebatı dram kısmında ılerısını. ancak seçebiliyordu. Murad Ba. ha.c;ına da olsa sadaret mevk1ıne can atalf 

he 'E'<·lenmeğt.. sanki bir mariretmiş gıb\ 
1 

ırrı ~ rd ç a ~am~oru.m .. Jm A an &kfam .cıaat 20,30 da bıhümayunun üstündeki zabit odalarına bir muhtPris devletli bulmakta gilçlnli 
lll~~n herkes evlenmek sevdasında ve evle- ~n ~ .... 

1 
c;~l ::P P seve!' · m y elpaze çıkarak Ayasofyadan Sul~nahmede doğ- cekmiveceklerdi. Hi1k0ml'ti zorla alal;J 

Ce rıar da .. Ne oluyor kuzum?. Sonra. bır ~. ö ,
1 1

; Jlo ., 
1 

, B 
1 

all ru uzanan açıklı,!tı seyrettı: Saray kapısı 7orbaıarın ildncl işi de Muradı atmak O. 
Yar• 1 elle . d - .ı a l e m . . .:uu n sana ~ en em. 1 . . t d k d ·ı l ktı lled ' nın nasıl olacağına da r rın e se.. d kl t d t t t ilk Hnlt Operetı _ Bu akşam saaı 0 da ve sur arının yırmı o uz a ım a ar ı e. aca . 

'Var sanki?. en \11''\ ~5 ırın a u•ne a ar a maz risinden baslamak Uzere, me •danı kap- Halbuki, Receb Paşaya, hiç ummadı~ 
l)tllk'lnlı mUnakaşayı kısa kesrnek istedi: ~ihnlen ,şu aŞapkanı be~enmlyorumh gtlzel Git- Kal lıvan müthiş kalabalık, u.~ldayan, J:teniş bir zamanda mührü htımayununu vere • 

ıe;;- :B'rak bunu kendllerJ düşünsün, ne hal- o~ru.~ ···· bir karaltı halinde idi. Mızrak larm, arada cek olursa, paşa tarafından fiıtflAlcHe:rl 
~ell Varsa görsünler.. dedi... BJ2e ne? B!z - C"'lnım . .F:ekPrlm ben N>yle bir Sf'v de- İsmnH Dümbillili tem.silkrl - Bu akşam bir havava kaldınlan kılıçların par1ltıla. padisaha karsı da vürlitm<'k hayli zorlat-

dlınize bakalım.. mnrtl"lı valnız lfırlven:t $II'O'kanı ~endiğL Bakırköy Miltlyadi sinemasında rı. ilk bakısta insana bir üıı:>erme veri - mı.c: olacaktı; belki de bu arzusunn hic mtı la; bü~Un çok güzel oldu, <le~n ml?. nu_ 11"1 W>vıptı ım .. w:-ni modalardan habertm yolı:. Köse Kahya yordu. Uğultunun ic-;nden manalı bir ke- vaffak olamıyacaktı. Ve muhakkak Jd O 
llrıı halcikaten be~endln mi? Kad'"l ı:~u~r<ıı.,nndan ben ne anlarım? Hme çıkarmak imkansudı. Babıhüma - zaman bilba.c;sa Yenlçeriler: cİstedi,l:!1ıl 
~ lınrlkulô.de ldln güzellm ... Harlkulade. Ft >: .. .,tiıM .. ~:ıokaları fl''vebll~'k bir ka- İstanbul İkinci İflas Mernurluğun - yundan a1ay kl>şküne giden padişah, Şen. müh{\r idi. Aldın. "Biz 'Padişahımızda1'1: 

enç kız .sevindi: dınh ~'"1enmedH!ın fena olmnıı. Neden Lu,z dan: gül hamamma do~ru uzanan yokuşun da hoşnuduz!:. dive avak dlreyeceklerdi. O 
~ıe; Oh n~ memnun oldum. ElU ne Lu!? d,. il" rvlNtınlvor-:un? Onu daima gfizel bu İstanbulda Sultanhamamında 33 No. bir insan deryası oldu,!tunu ~ordü. zaman da, Murad ictn. korkunç bir int! • 
...... eıeı ldller dc~n ml? no~rosu sonunda lurı;u~ H~ 1' 1rle onun şapkalarını dn be- 1 M d Al kı:~tr.- d t ·ı· k"' ke kama hazırlanmak kalacaktı 
"'!llı.be " • ,.., ldl , H hih d 1 da manifaturacı Hacı Hüseyin haiidi h- ura ay u~.ın en ncı ı oş · 
lle~ tuvulettt> karar kıldıklanna sevindim ""'"n~!' n.· a, 611. • ne en onuna ev_ döndüğü zaman ortalık ta iyice aydınlan- Bir tek korkunç ihtimal kalıyordu. O 

}'aıı~ı~tı onlara. ~cdl llemrrdin? san Evrim alacaklılarına konkurdata tek.. mış bulunuyordu. Tam o. sıralarda idi, da: c Bazı yakmianmn. dostlannın hava .. 
l:» * - Ynoma.c;.~na, Allah nı:kına ku:r.um? lif ettiğini bildirmiş oldu~undan ikinci silahtar Melek Ahmed ağanın dışarıya tına karttı va'Pılacak teca·vüz~er~L Murai!, 
...._ lik<ı.nh tekrar konuştu: 

1 
GPr.t:' kız rlln11:''1V'den devam etti. toplanmada bu cihet dahi müza"kcre edi- gönderdiği adamıardan biri, zorbabaşıla- onlara d :ı 'karın ırlz.lenmPlf'n fcın iztn ve-

t.!):) lllnıe .. dedi. Sana b!r Ş{'V söyllyece~im. - S<>nllı nPı'en onunln evlenmedln Tre- Ieceği alacaklılarca bilinmek üzere ilin rın Sultanahmed camisind'e verd.ikl~i recf'kti. Ya~alanıı> rnahvolmak ise ~ır 
Luı kiltsenın önünde .senı beklerken, Elli lle ne b1n.1 ııırımızdenberi Luiztn lfllmdısmı :ı!L 0ıunur. (22937) son kararlar hakkında mainmat getırmış- baht ve ta1th. bir :tlın yazısı idi. 

..: &örcırnn ve kendi kendime: l zından "'üqürmrdln. Ben de burada oturarak .......................................... - .................. ti. Bu adamı bizzat padişah dinledi. Ha- Murnd. Hasan J.f:ılif('vi "'ÖndererPk ve. 
ttılltrı l..lılzln bu kadar güzel olD.ca~ım bıç diı- hep onun medhlnl dinledim durdum .. Ya-j( ~ yatına karşı bir suikasdden başka bir şey virlPrnPn "Ravram Pasavı 1ncfli k6sk~> ı!R-
ba~ etrlişttm. ih:ıkÇ11Sl , herhangi bir erkeği ~t. :ynvık kJ onunla evlenemedin HerhıLde ll Xb 

1 
· olmıyan bu ihtilalinen korkunç mtişevvik ırı>t etti. Bavram Pa~nın daveti. İncltt ..... b ÇlkarabU!r?. dedim. ı daha çok mr'l'Ud olacaktın. buna mtlnlm. ' lt u e ÇI f C7ane er lerinden birinin Receb Paşa oldu~ pek 'köo:kteki d("V]et erkAnı üzerint1e esraren-

~uı;ırntına teşekkür ederim. Peki ya Elll Df'llknnh art1k dayanamadı. Patladı: _ J --.. ··-- açık ~örünüyordu. O anda sarayda bulu- ~~ bfr tf'ı:ir yaptı. Bütün gözler, bir nnıfa 
..... ~ - Pel{l ııelce,.lm . dedi. sen bunları soyıu.l Ba ıeee nöbe~ olan ecıuuıeler ~ nan ~e hayatı M ur adın elinde olan Re- 'RPceb Pac:ava çevri1iu yere saplandı. 0 
..... l' ı:'!Unn ı~ten>"n, hiç dlkltnt etmedim. vor~n ammn, c::en , .. dlve Bruk.s ne evlenme- ları!ır: ceb Paşayı ~o~durtmak, idam etme~ iş. ?amana kadar tutaca~ yol hakkında "ken.. 

lt tö 111 Işte bu fena!. Kııı; 'kardeslmdlr dL din? o. sana lstt'd'itln k1ı.dar pahalı pahaıı l istanbul clhetlndek.il~r : ten bile de~ildi. Fakat, ihtilal ateşı blr . . 
ltıntt Yl"mlvorum, bant.. ammn, bugiin dü- eıt'Pk~lır alı .. dı. i Ak.'StU'ayda: (Şeref), Alemdarda: (Ab. kere 'Parlamıştı. Onu söndürmeden Receb dılerlne hiç bir şey s6y'lememlş olan hün.-
tlıın~ bulunanların hiç b•rhi gmelrkta _ Evlenmedl~lme ~.ser ~dtn etmedi~mi dülkı>dlr), Şehzadebaşında: ( Hamdl ), Paşayı ortadan kaldu-_rnak, tamiri imkAn- kar. muhakkak ki. her şeyden evvel, lh • 
tılrr.u~~u t>line su dökeml'zlıarfll Pek "E>ker b'lmlvorum. YaL'lız. herhqJ"'e 0 .oıenln ~!bl :B'!yaz•dda: ceemll), Eminönünde: <Ben- c::ız faciala~a yol açabıllrdi. ~u~a~kak ki tilali kansız yatıştırma~ı tecrübe edeftnk.. 
ler. he~ Sonra. bir d~> b('y!mlz dıkkat etmez.. bl''ll vnpav:ılnrz alıo gotürdfı~ü znman zev. .sason), Fatıhde: <Vltall), Baku-köyünde: paşan!.n Abutün fh~raslan, .sımdılik yal - tir. Bunun için de evvela sadrazarnın azn 
tlıa?.sın zaten, aen Elli lle blt' nlll.kadu ol- kl!nle ve elbto;rl!'rlmle alay e~mezdl, hayslye- <Merkez), Eyübde: <Eyübsultan). nız huMkı~met~ sa~ıb ol~ak.ta to'Planıyor- lbımdı. Hafız Ahmed Paşadan sonra da 
~ardeşı ki.. do~rtısunu ıster"f''l, senin kız tınıle oknamazdı, bu muhakkak ... Bruks be. Beyotıa clhetindekiler: du. Hukumeti elın~ geçırdıkt~n ~onrndır d f a d" R :ı, p ..A. 

~lG ıncıl:'n hoşlanmnyışına esef ediyorum. ni dalm:ı severdi ist•klfll caddesinde: (Dellasuda), DaL ki, 'Padisnhın alevhıne d(' kat i bır har~ sa are ın yeg ne namze 1 ece aşa ,_.v-
....... !_Ol'um... D, kn 1 k ;; . rede: (Güneş), Tak.slmde: (IJmondyan). kete ge<-eeekti. Murad, Mnrmaraya ba - rü1üyordu: Halbuki Bayram Paşanın ~ 

ı... zoıt ·~ nı onn.,.u. • b" . ö .. t k . b ahm" I . _,..n 
"ll bir ı tanım. kız kardpo:Jn. pek cana yn_ - ... öemee~ln? . Sen! o kadar .severdi ki, Pllngaıtıda: (Nargl.reclynn), Karakôyde: kan g~ı!;. ır pencer;nın. n~ne o urara. vetı, u t ın erı i.Uı.ust etm~ oluyordu. 

..... 8 .. llsan. Kardeşim gibi sevtvorum, onu. bir dü~ün ht-"'lv~l blle gondermedl . Deli- (Hüseyin Hüsnü), Beşikt.qta: (Vidln>.. bütiin ıhtımalle?, bır rıyazıye_ ı:ıeselesı Bayram P~a, genç, cesur, dışı içinin ay. 
tuıı'la r llnlş, .sevmeml stn, Elllnin ne llmu- kanlı rı:ı.klbtm1zin sevg.ls1ne diyecek yok mn. Ki~uiçi. Kadıköy ve Adalarda1dler: mbi kaiTıd üzenne yazarak duşunme~e nası olan bir vezirdi. !h tilAli ön1eme11 
0tı'l hrı~'l.nkl?. Fakat pedl:'rlnln kız kardeşl.!n. şa'!lah .. Kndıköyünde: (Sıhhat, Rifat). Üs'kil- başladı. !~in ne gibi tedbir}l"re baş vuracajtı biU.. 
~~•tor ~tıneme.sı ben! mÜ"kfil mevk1de bı- Y4'!nl gPlln cevab verdi: darda: <İmrahor), &ırıyerde: (Nuri), Evvela bir idam hükmü yazdı: nemezdi. Fakat ihtiUılciler, fitneciler Ü• i ~ kaervahatten dönüp evimize vcrli'Şin_ _ w .. i'~ lt"ln ~nhate çı'ktııını, ve dön\\_ Adalnrda: (Halk). ..Bostancıbaşıya hüküm ki, zerinde sözünü geçircbilcceği de umula • 
~l'ttııy .. c de~lmln evimize gelmesini ho.' 6Ünde np:ırtımanımı.ıa lAzım olacak bir ~Y eSen ki hassa bostnncılanm başı Ca - mazdı. 
~ e •Inı dilsünfiyorum da. y.a kocam görder<>ceğini blllyorum. fer ağasın, şimdi iki yarar adamın ile 
~e ~ ---- (Arkası var) 

il.'rce rı ~rası ra gelir, çiffiğinde gün. ı 
1 a <la ınısafir kalınm Benden baş
tba.. ('Ski dostu kalmadı ga -
•lta.nd'a1~<ı;sen eskilerde:ı, Büyükadadaki 
~lt di:y<' ?.ı1~nlerden kimse flp karsılnşa -
l'J.ı, tann ~du_ kopuvor. Aşağıdn kapı açıl
lı lll, tab~· <'~ırn. geliyor ... PP k rica ed c -
U~! 11 sız bu mace,..ayı bilmiyorsu -

cSnn Postaa nın y~ni edebi romanı: 63 ı b~ler onları takib ediyordu. Gecenin he-
nuz alaca karanlık denilebilecek bir saati 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ddi. Ot~obill~n~~~Wrl~ ~~~ ii1 yolun üstünde ışıktan ı;:izgiler çiziyordu. 
&ta. Ağaçlık ınıntakaya 'teldik1eri zaman gmt 

ll indiler. 1!: Doktor Mazhar: C E Y ll A N f A V 1 yüzü ağarrnağa başlamıştı. Arabalardan 

- Postalar tertib edeceğiz, dedi, rica 
>.a lloktor ..,, '._ ı ederim. Bizim Osman ağaya itimad <'di -
<li trı~dan~~zhı_u-I~ H~s:yi~ GC'rç;k ne njz .... ~ bu m~nt~kaları karış kar~ş ezber-
~· İkı eski ~o bırbırlc-r.:n~ gormPı;ııslc>r - den bı.!ır; h~~~mıze ayn ayrı~ vazıfc vere-
}~('tı eski ~ vabız kahnc:ı oereden, Yazan: Refik Ahmed Sevenail cek, gosterdıgı yerde duracagız. 
b-''llde~. sı gtınl~rdPn, )>irbirlerinin ic; - _ .. •• .. . • .. 1 Osman ağa söze karıştı: 
'ttııe hh~ ve iktısadı vazivetlPrindım - Yok, canım, bu yaştan sonra mı? .. geliyor .•. Hatta bilirsin ki birçok okuyu- ~nun ustunde bır ış yapmağa kalktığı - Ağaçlann arasında~ yürüvcceğt~ 

1' .._ Me k~· Bır aralık doktor Mazhar; Artık bizden geç~ böy1e şeyler... cu lar, romanın vak'ası ne muharririn ba- ıçın de bu n almış ve :yolunu şaşırm~ştır. be yi m ... Evvela iz arıyalım ... Geçenler-
~~~nc(' p kbun~nn. buravıı g<'lecp<Yj ... i öğ - Bilinmez! Oyle deme ... Zaten en yntı arasında gizli müı:ıasebetler :eşfet- Ne ~erecede muztarıh oldu~umu bıle - de kömür yapmak için bumtardan geçen 
te şttn. So~ seyındım. Seni havli özlc - fecii de bu yaştan .>onra olanıdır. Bir de rneğe bile çalışırlar ... Insnıı yaş: nadığı ı mezsın, Mazhar! . . _ köylüler rastgelmiş1er ... Her halde bu • 
Qı~ 1taıaba{: bır~aç s:ıtır asatııd-:ı: .. Bu se insan aradaki y~ farkını gözetmeden şeyi yazamaz, derler ... Bilmem ha"'lgi e _ 1 - V ah. kardcşım, sen bır Mttddet bu- lacağız. 1şte ileride tor'uk gözüldlyor, de-
hı da bir dı gelıvoruz: mic::afirlerin arn- genç bir kıza tutulursa malıvolmuş de - dip söylemiş: Duygu ile çizilen her l>Or _'rada kalmalısın ... Açık havaya, kırlarda mek köylülerin geçtikteri yer buraları .•• 
lı llea elle e hanım var'> filan diye oku - mektir. tre oturanın değil, artisHn portresiuir, di· l gezip tounağa, sizin şu men h u~ s~sycte- Silahlar omuzlara asılı, kiminin nya • 
~ilııeYin Y ıneraka düştüm~ yoksa bizim ı -Ne olur'? ye ... Siz muharrir1er de şuna buna atfe- n~zd~n .uzaklaşm~ğa _bak._.. Senıııkı açık ,ğında hafjf Laz çizmeleri, kiminde dolak 
~ 1~tıdi tn~r~ek be"lim hnberirn olmadan - Ne mi olur _ Amma yaptın ha ... derek daima kendi duygularınızı kağıd bır sınır buhranı ... Belkı de sn"l zama~- sarı1 ı, killot 'Pantalonların kenarları yay
)&. ıarah 1 dıyE.' düşündü m ... Mektubun- Ne olacağını ben mi sana anJatacağım?_ üstüne geçirirsiniz. ıı~_rda f~z,aca yoruldun. · · Tansıyonun du- van bir şekilde açılmış, arkalannda vü -
t>c~la bt {ıok~u. gelmenizi oldukça he _ Roman cı, psikoloğ, hayatı yakından gör.! - Doktorcuğum, gene o bilmem han. şuk m

1
u ? .. Okuma, yu ıma, hcy~canlan - t:!Udü biçimli ve güzel gösteren avcı ce -

l:) .._ tv] e cdun... düğnnü, eserlerinde hayatı tasvir ettiğini Jti edib dediğin adamın sözüdür: San' at ma.·· n~an ba~n bır. n eb~~ gıbı ynşama- kctl€'ri, vürümeğe başladılar. 
ro~a do~ınedi~, evlenemiyorum da ... iddia edE'Tl tecrübeli muharrır bunu ben - san'atkarı teşhirden ziyade onu saklar, nın .da bır zevkı ol~?.ılecegın~ ~abu~ ct - Kopoylar. ilerive geriye, sağa sola sal-
bqıl'\tın, 11 sunu lstersen ne ev,en('bili - den mi öğreneoek? !gizH tutar ... Bana sorarsan san'atkar he- mel.ı ... ~u.~aya. g~ldıgıne çok ıyı e~tın,Mbu dırarak etraf'arında dolaşıyordu. 
tıı u_lldu~ de <'~l?n"biliyorum ... İçinde -Benim öyle bir iddiarn yok ki ... Bun kimlere müracaat etmekte gecikmiş ü - kafıle d~nup gıttıkten sonra sen bır mu d- Güneş henüz görünmüyor, fakat ilk 
) hıç so~ haletı ruhiyenin ıztırabları- ca eser yazdıktan sonra \'ardıJ:mı netice midsiz bir hastadan başka bir şey de~il- det. ben~le ~aber kalı:nalısm... BP.n ışıkları a~aç1arın alt tabakalanna nüfuz 
~! • Maı:h::rr ... Pek fazln sıkılı _ şu oldu: Yazdıklarımın hepsi boş ve ma - dir ... Muhayyilesinin karanlık gecesi için S:01 t~avı edeyım, kısa bır zamanda hıç edememekl(' bernber ormanın üstünde 
~.._\'oksa nasız şeyler1 de şekil alıp hayata çıkan bir takım tayf.

1 

bır şe yın kalmaz! gittikçe vapılan bır aydınlık tabakcı.sı vü-
~a hasıa/a~aş vavnş .~şık fiUın ım ol. - Neler söylüyorsun'? .. Herkes <f>enin lar onun ebcdi surette yakasım bırakmaı- * cude getiriYordu. 

ll'ı! R.end!l·. ~~km, bovle bir şey ol - eserlerinde teselli buluyor, onlara inaru- lar; yanm kalan şahsiyetlerinin makfıs Güneş do~madan otomobiliere binerek Ayşe doktor Mazharla Hüseyin Ger -
.._l3ibnem:nı ıyı yokladın mı? y.or; bunca zamandır mü temadiyen ha - talihini düreltmesi için onun peşinden ko- çiftlikten aynlmışlardı. Doktor Mazharın 1 çek'in arasmda yürüyordu: 

~"':' li('ıe h 1zaJıne~... yat yaratmakla meşgulsün. tasvir ettiJ1in iarlar ... Halbuki bilmezler 1d hayat ya - Kastamonudan getirrli,!ti ~abava yolu ve - Kalbirn çarpıyor, dedi, ya bir şey 
'kendin ~e.·· ~<'sın~pe~ zay'ıf çıkı - tipleri daima cemiyet içinde bu1uyoruz. ratma~a kalkan adam. kendi hayatına di. av sahalarını bilen köylüler binmişler, ka bu1amazsak? .. 

e anun degılsın galiba!.. Romanlarmdaki 4ahıalar bize hakiki ıııöi lediği istikameti vermekten Acizdir. Gü- filenin önünden Ilidiyor lar, öteki otomo- 1 <Arkası var) 



1" Snyfa SON POSTA 
-== 

(Me e e aberleri) 
Kaş mektebleri 

öğretmensiz kaldı 
Nahiye ve köylerde mekteb binaları mevcud olduğu 
halde muallin:sizlik yüzünden talebe okuyamıyor, 

sıtma ile de esaslı mücadeleye geçmek lazım 

• 
lzmitte bir tütün 
tecrübe tarlasi 
tesis ediliyor 

İzmit (Hususi) - İnhisarlar idaresi 
tütün zürraına avans tevzi etmi.ye baş
lamış bulunmaktadır. 

Ziraat Bankası da tütüne mukabil 
ikrazat yapmaktadır. Tütün ti<:aTetha
neleri, bu sene avans vennemektedir
ler. İzmit merkez kazasında yeni sene 
tütün rE'koltesi 1 milyon, umum rom
takada 4 milyon tahmin edilmektedir. 
Yeni sene tütünleri nefaset itibaTile 
ividir. 
· İnhis:ırlaT umum müdürlüğü tzrnıtte 

Birineikinun 26 

C:: Çankırı Folkloru =:ı 

Nefis şarkı ve tiirkülerin 
tesbit edilmesi bekleniyor · 

Çankın Halk tilrkülri notaya alınırken 

bir tecrübe tarlası tesis etmiye karar 
vermiştir. Bu maksadla, Maltepe tütün 
ısHıh enstitüsü tütün ıslah ~efi Zeki 
Akkoyunlu sehrimize ~elerek mahallcn 
tetkikat yapmıştır. Tecrübe tarlası ya
pılmıyn müsaid üç köy bulunmuştur. 
Yuvacık, Bahcecik ve Tatar İhsanh·e 

. - .. .: köyleri bu köylerden birisine kat'i bir Çankırı (Hususi) 
Kaştan bı-r gorunuş . k ·· d" T ··b t ~us•ye•lon· arasında 

- Çankırının hu- Bununla beraber zeybek havM.an da 
başlıcası folkloru- güzeldir. Mesela: 

.$ karar vcnlme uzere ır. ecru e ar- · · .. ' 
Ka~ (11ususi) - Ka'Zamızda kültür fasılalarla gelen sıtma mücadele tabib- lasımn tesisi, Kocaeli tütüncülüğü için dür. 

Alıve!in martinimi atayım efem 

fa~~ ·y~ti .. ehemmiyet~i bir durg~nluk leri, Knştan çabucak alırunakta oldu- bUvük bir ehemmiyeti haiz bulunmak- Çok zengin olan Çankın halkıyatı-
Alaımı gostermektedır. Bunu, bırfs'Ok ğundan teşkilat başsız bırakılmaktadır. tadır. Burada tohumlar, fennt ıstıfaya nın her kısmı üzerinde tetkikte bulu- Yavru ı;enin için malıpaslarda ya:~= 

Eft-leri birbirine katayım efem. 

dei:llerle isbat edebiliriz: Sıtm~ ilc. hakiki bir mücadele istiyo- tabi tutulacak, tütün zürraı, tütü .. n nan rnel:~umBHasan Üçokun eseri çkolk Yallah yallah kömür ı-özlüm kallı: .. dlve· 
1 -- Kalkan ilk mektebi, ... 00 talebe. .. F . . ~ ekimi hakkında etraflı ve geniş malu- kıyınet ıdır. u eser tamam olmama a relift1. 

t
reu .. f.a aydalı o. lmıyan bır teşkılat, elbet- m".~ s"hı'bı" cdı"lecektı"r. beraber Ç.ankırınm, trı •• ··~~ide sönmekte Sigarııyı reneri -k -"diverellm. 

sim :yepyeni bir ilkokul binasının çatısı ". .. r.u .,- •· 

ı d 
ydrt ternın edemez. Tnhic;arlar idarec;inin evvelce Hendek olan halkıyatının muhım vasıflarmı Güzel bir havadır. 

a tm a toplamış olduğu halde, ancak iki ve Düzl"ede actıih tecrübe tarlalarının çizmektedir. Çankırı folklortı üzerinde Bunlardan başka c Oturak havalar' 
munllımle i~are edilm~kt:~ir. . Bursrda Yilbaşi bafOSU favd::ıları ızörülmü~tür. ciddi tetkikler yapılsa~ daha birkaç e<ıer dedikleri küme halinde söylenen güzel 
. 2 - ~~ş ılk mektebı, ıkı. ı:n~allı~:c hazirlikları Bilhassa Düzcede vaoılan tec:übeler- doldurulac~k .. kadar, mc~, ruhlu mev- parça·lar olduğu gibi Bulak havalan .d' 
ıdare edılıyor. Bunlardan bırısı başog- B • de. Dii7l'Pnln esas tohum tinlen bulun- zular ve dunun karakterıstlk vasıfları- nefis güfte \'e bestelerile çalınıp söy-

. 'f ursa (Hu~usı) -Bu c:ene vapılacak ı . . h 1 ü ·· t . k t:.d t t•• kU k · retmen ve rr.aarıf memurudur. Maarı Jb b 
1 

. . • . ' mu<ıtur. Teksır edılen to um ar, z rraa nı gos eıece a e • ur , oşma, ve lE'nmektedır. 
vı aşı a osu ıçın hazırlıklar ıkmal . ·ı b 1 

memuru bem kazanın maarif i~lerini ed"l . f B 
1 1500 k" . . . . vPdmP~tedlr. manı er u unur. Öliir em gurbette suyum kim döke. 

t d 
. 

1 
kt h d 

5 
fl ı mıc; ır. a 0 ışı ıstıab edebı- '1:'vvn1ce de vazdı:+.m ızibi. K()('ac1i Çankırı halk ~nirleri ba·kımından Nazlı varim voktur ki kefenlm c!lke. 

e \'ır ev erne· e ve em e sını ı 1 k 1 M · f b "k ı d r~ · · "'' · · .
11 

kt~ b. k . 
1 

.. b ece 
1 
° mık eBrmlos a n ası sa onun a m1ntakac:ında tütün tohum tloleri mü- zengin olduğu kadar halkiyat b.ıkımın- Yar ıı;enin yolunda derd çeke çeke. 

ı.~ me· e ın o uma ış erını aşarınıya y~pı aca. tır. a ?~un çok zevkli ve tpr~nic; bir hale konulmaktadır. dan da değeri haizdir. Acıldı yareler bltlşlr mi da! 

u~ra.:::maktadır. eg~en:elı olması ıçın azamt gayret sarf tnhiı:crlar idaresi, İzmit ınıntakasma Bu yazıml:ı Çankırının bu top top İşte Çankırı halkıyatının yerli sazJfl' 
3 - Kış do1ayısile köylerden Kaşa edılmış bulunmaktadır. lavik olduğu ehemmiyeti verıniye baş- halkiyatı arasından bm.rün elan rnevcud da ~alınan, söylenen bu havalar birbi .. 

gelen köy çocuklan, hergün gelip git- lamıştır. olnn saz ve türkü cephesini ele a1ac~- rir.den de güzeldir diyebiliriz. 
' mekte cidden müşkülat çekmektedirler. lzmitte bir Camiin ki'im~eri Bu \'DZivet, geniş memnuniyetler u- fum: Fakat ne ynzık ki şimdiye karlar bun· 

Bu halin çocuklar üzerinde ne gibi te- çalındı , var d•nnaktadır. Şüphe vok ki; Cankın halkivatının ların notaları tesbit edilmemt.ş ve arı• 
~az ve türkü cephesi başlıca bir vasıf cak 5-6 kişilik yerli saz takımı tarafın 

sirler yaı>acağını düşünmeliyiz. İzmit (Hususi) - Osm.an isminde Kızt'r.aham~m tapu~uoffa ve karakter ta·•m. dnn calınıp söylenmi~ ve zevkle din' 
Bunun için mekteblerimizde pan- biri Fevziye camiinin 19 parça halı ve Kızılcahamam (Hu'!Ucıi) - Tapu dai. Ckçenlerde Ankarada radvo evinde lcnıniŞtir. Bu ise rnahallt bir harekete 

sivQn usulünün yeniden ihdasını. köy kilimlerini çaldığı tesbit edilmi~ oldu- re!"= muame1atının teftişi ic:in tapu mü- b!rkaç parca calan Cankın yE'rli saz münhasır kalmıştır. 
çocuklarının çektiği müşküllerin önU- ğundan hakkındır kanunt rnuameleye fettişlerinden Nivazi Keçeci buraya gel- kümesi, raovo idarecileri ve yurd din- Gerçi geçen yıl Halkevinin teşebbil• 
ne l1eçilmesini beklivoruz. başlanılmış ve tevkif edilmi~tir. mis ve teftislere baslıımıştır. levicileri taTafından da bei!enilml~ ve silc bu havalar orta okul musiki öwet' 

.c4 Ak .. ·· k .. ·· d k"' r·l ri · ( ) tekrar celb ~dilecekleri slSvlenmistt. meni Şiikrü Dölen tarafından notaytı 
- ~ru oyun e. oy u e .n Y~~~ Trabzonda parti kongreleri FakRt sonradan unutulmuş olacaktır İd; almmıstı. Ve bu notalaT basılıp neııre· 

yaptıkları ılk mekteb bınası, planlı bır çağrı]madılar. dilecekti. Fakat Halkevi el'an bu işl 
surette inşa olunmuş ve yeni ders yılı Hakikat itibarile Cankm havalan yapmamıştır. 
için açtlmışsa da buraya bir kadın ö~- h(>rkesi kendine CPker, ona kim~ ya- Bu yüzden Çank:rının gürel hallt 
mE'n verilmistir. Bu kadın ö~retmen bancıltk duymaz. Hele oyun havaları türkülerinden nç plaklarda, ıie radY

0 

mPrkeze uzak olan <ıtöve gitmemiş ve l'ok l!i.izeldir. da ic:tirad<> edilmemektedir. 

bu· erkek muammıe tebdili için te~eb- Gelibolud~ 19 dUkkAn Tokat hakim'erinden 
islimlAk edildi V; manoğlunun yeni vazifesi bü :ıta geçilmisse de bu hal yüzünden 

1500 nüfuslu Akörü kövünün çocuklan 

okumaktan mahrum edilmişlerdir. 
Sıtmn mücadelesi 

Burada son yirmi gün içinde sıtma, 

ehemmiyetli surette artmıştır. 

Sıtma, vatandaşları büyük bir azab 

GC31ibolu (Hususi) - Sahil boyunca Tokat (Hususi) - Genç hakimleri 

altında ezrn~ktedir. Köylere de şRmil 

olan bu asırlık hastalığı, ortadan sil-
rnek, matlesef kabil olamamaktadır. Trabzon (Hususi) - Cümhuriyet bağlılık ve şükran duygulannın 

19 dükkan beledi ve tarafından istiml~k mizden olup ge -
or:Elerek yıkılmıya lbaşlamı~tır. Şehre ~n yıl Paris~ 
col{ gü-.:ellik veren 12 metre geniı:liğin- staja gidip gelen 
de bir cndde açılmaktadır. Yol faaliyeti Nafiz Yamano~ -
Wtün hızile devam etmeketedir. Az lu Bolu vilfi ,·eti 
zaımın sonra caddelerimiz muntazam ağırceza azal• ~ 
bir şekil alacaktır. Şehirde umumt bir na tayin edi. 
ağaç d1kme faaliyeti ba~lamıştır. Ye- yeni memuriye .. 

arze- niden birçok fidanlar caddelerin ke- tine başlamak ü · 
narlarına dikilecektir. ~libolu gün - zere dostları, bü· 
den giine güzelle.~iyor. tün daire amirle-

ri ve halk tara • Nafiz Ya.maf1114'tJ 

Sıtrna mücadele teşkilatımız mevcud Heı.1k Partisi nahiye kongrelerinden dilme3i karctr altına alınmıştır. 
olduğu halde, ve bu teşkilat on sene sonra merkez kaza kongresi de çok ala- Memleketin umumt derd ve dilekle-

fından uğurlanmıştır. 
r d k Im b 

1 
d ğu h 

1 
kalı bir şekilde yapılmış ve yeni idare ri uzun müddet arzedilmiş, bunlara 

~vve ın en "~ru uş u un u a- heyeti seçilmiştir. Parti kongresinde mukabil hükumet narnma Vali ve da - Beyşehirin Doğanbey 
de, sıtma; hala aramızda dolaşabilmek- Vali Oıunan Sabri Adal, Parti Müfet - ire müdürleri faydalı izahatta bulun -
te ve bunun için alınan tedbirler fayda tişi ve İstanbul meb'usu Sadettin u - mu~lardır. Kon~re sonunda kaza hey - nahiyesinde 3 kişi du.var Bilecikte bira ve kolonya 
vermemektedir. raz, daire müdürleri, Parti heyetleri ve eti intihabı yapılmış, merkez kaza hey- altinda Can verdi b 1 

Müca'delenin kinin tevziatından iba- halk mümessille~i hazır bulunmuşlar- etine Emine Evren, Harndi Dursun, Ha Bey~chir (Hususi) - Kazamız&! bağlı . . U U~muyo~ . nbl' 
ret kalmaması lazımdır. dır. Ko~.gre . istiklAI. ma~il.e a:çılrı:ış, li d Kimi, Cemal Rıza• Çınar, Cevdet Doğanbey nahiyesinde üç kişinin ölü- Bılecık (Hususı) - Bılecıkte. \dıı' 

St 
"b' ··ıh· b' bel" . . bunu rnuteakıb Ebedı Şefımız Atatur- Ak M hmed Os d İb .1 t· elenen fec·ı bı·r kaza olmuştur sarlar kolonyası yoktur. Buradaki ı ma gı ı mu ış ır ıye ıçın .. . h h.. çay, e man ayı ve ra - mı e ne ıc · V _,ı cB' kun azız atırasınıı urmeten ayakta . H"di d . renin de yaptığı talebe ragmen reu 1 

daha radikal tedbirler almaktan başkalbeş dakika saygı sükOtu yapıldıktan him Özen ittifakla seçilmişlerdir. Re - a se şu .ur. . vabı verilmiştir. Bazı dükkan sabibler, 
çare yoktur. 1 sonra Milli Şefimiz İsmet İnönüne, di- sim kongrede dilekçelerin okunmasını Ötedenbe:ı İzrnır~e çal~akta olan İstanbuldan getirterek her tarııft 

Uzun müddet olmamak şartile kısa ğer inkılab §eflerine kongrenin dt>rin gösteriyor. Mustafa Oog~~ Dogandbeö yU Meğuhmed ( 1 00) kuruşa satılması Uzım gel~ 
bundan 1 gun evvel rt çocu ve k 1 B"l "kt 11 0 k ~ .. tftltl • • . . . o onyayı ı ecı e uruşa .... ..cı 

Pazar Ola Hasan Bey Dayor ki : karısı ıl.e .bırlıkte gelerek eski evine tadırl~r. Avni zamanda i asad• blı• 
yerlcşrnıstır. Uzun za!man bak\l'll!ızhk d k 1 "' t p y 
yüzünde~ ·her tarafından çatlak v~en a a mam_ış_ır_. -----

bu evin iki odasını bırbirinden ayıran Zi:ede halk dershaneleri açıldı 
duvarın kom§uları tarafında~ müte - .. alt~ 
haddid defala-r tehlikeli oldugu msyle- Zileden yaızılıyor: Nufus kalırb ınııı' 
nilmiş ise de Mehmed aldın~ etmemiş- 20 bini bulan kasabamızda kalt dil'· 
tır. Geçen Çarşamba günü gece saat 22 horeketleri hızla devam etmeld~~·l~ 
sıralarında ara duvar yıkılaraik odada Kaymakamımız Nazmi Ünalın ve il' 
bulunan Mehmed ile kan81 ve 5 yaşın evi reisi Kazım Kalelinin gayretı=r ô• 
daki oğlu SHleyrnnn duvar altında kaı. Halkevinde gece ve gündüz oırnn 116' 

1arnk .ölmüşler, dl~er odada yatan Uç zere erkek ve kadınlara halk dersb& c • 
büyük çocuklan vak'a mahlı'lline yetf- leri açılmıştır. Halk bu dershal'lA.,.. 

- Hasan Bey dünkü gaze~ 
telerde bir ajans haberi var~ 

dı-

..• tah telbabiri icad eden 
fen adamı.. 

, •• cK&ıı.t feıhrinde ölm\if... · Hasan Bey - Tahtelbahlr şen hall( tarafından kurtıı.nlm14hr· lere büyük bir rağbet gö~erm~ttr· çıl' 
mucidi de (.u ıehrQ nde öle. Duvar altında kalanlar bJ.ı1rz aonra qı- ncR ceza.evinde de bir dersha~ ' 
oek delll ,a a.ıtziml. kanlml.fbr. mıştır. 
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lialyamn Almanya ile birlikte harbe 
girmemesinin sebebleri 

(Baştarafı 5 inci sayfada) Liret 1934 yılında müvazenesini kay -
k~anka di Roma:. bankaları, mernlekette- betmiş. 1936 yılında ise r ... 41 nisbetinde 
ı sanayiin yarısından fazlasını kontrol - kıymetini kaybetmişti. 1933 yılmda 76,2 

ları altında bulundurınaktadırlar. milyon İngiliz lirası tutarında olan altın 
Dünya ekonomik buhranı, 1931 yılın - ihtiyatı 1935 yılında 42,6 milyona kadar 

~an itibaren zayıf olan İtalyan ekonomisi düşmüşt:i. 
lı.ZCrinde çok yıkıcı bir tesir yapmıştır.. Son 36 yı1 zarfında, İtalya harici tica. 
b~~ka Koırunerçiyale İtaliyana. ~ibi ret müvazenesinin pasif olmadı~ı bir tek 
.urok Bankaları if!fıstan kurtarmak ıs • sene görülmemiştir. İtalya terliye müva

hyen devlet, birçok mali müessesenin his zem•sindeki bu açık kısmen ecnebi tu -
~e senedierini satın almak mecburiyetin- ristlerin memleket dahiline getirdikleri 
1.1e kalmıştır. İtalyadaki hisseli .sermaye- paralarla, kısmen de muhaceretteki İtal
llın ( ~ 40 ı, devletin elindedir. yanların memleket e gönderdikleri pa ra-

,1934 yılında cBanka di Roma:& ile cAn. larla kapatı 1 makta idi. 
•a do. fabrikaları devletin kontrolü altı- Fakat 1930 yılından itibaren. ~erek tu-
1\a girmişlerdir. rizmin azalması, gerekse İta1ya muhacır-

İtalyanın mali vaziyeti lerinin, bulundukları me:nlekctlerden pa 
İta• . . . V ra ihraç edememeleri, İtalyanların bu 

lı-ıkı Yada ~ndustnnın ~e . bankacılıg.ın son membaını da kurutmuş oldu. Diqer 
e şafma hızmet eden arnıllerden bırt taraftan İtalyanın hiç durmadan harbe 
:yen e bı sermaye.si, bilhassa Alman serma-l hazırlanması memlekPtin ithalatını art -
y~sı ol~uştur. ~u vaziyet 1914.1918 ~m~- tırmış, bu h'al, zaten bozuk olan İtalya 
ı 91 harbı arıfcsıne kadar devam etmıştır., dış ticaretindeki açığı büsbütün arttır • 
rtı 4 d_ur,ıya harbi arifesinde Fransız ser- mıc;tır. 
~ ayesı ıtalyada rı;ühi~ bir rol oynama-ı İtalyanın bütçesi sene1crdPnberi bo -
sca-!~şıa~ı. '? devırdc. Italy~dakı. f'ranstz zuktur. Sarfiyat daima varidattan fazla
d . Yesı, bılhassa, şımcndıfer ınşaatın. dır. Büktırnet bu açı,t!ı fevkaUidc bir ta-
a, kııny d .. ·t · · ıl · k e kurşun ' istih ~ a en us rısı!l e, çın ° v kım verııilerle kapama~a çalışmakta. bu 

la salatında faal bır rol oynamağa baş- hal memleket L-indeki hosn•ıdsuzlu~ 
ınıştı .... 
191 · . arttırmaktadır. 

F' 4-1918 dünya hahrbınden sonra da, 
h!~~z s~rmaycsi, Alman sermayesile Netice 
.~ ıkte, Ital)ta bankacı~ığında, bilhassa Yukarıdaki izahatımızdan şu netice 
sa anka Koırunerçiyale Italiyana. da e- çıkmaktadır: 
b.slı bir yer tuttu. 1914-1918 dünya har - 1) İtalyada a,ltır sanayi, dolayısi'e harb 
r:kden ~nra İtalya endüstrisinde Ame. sanayii fçin gereken kömür, demir, pet _ 
d k ve Ingiliz sermayedarlarının rolleri rol, pamuk gibi iptidai maddeler voktur. 
~~ll endisini gösterrneğe başladı. 1920-1930 Bunlar ancak deniz aşırı -nemlekr>tlPrden 
la arı arasında dolar ya~muru, İtalyan - getirtilebilir ... Bu ise, Akdenizin İtal -
uhın ~iat, Pireli, Breda, Montekatini, vanların hıakimiveti dtmda bulunması. 
Yıı·· gıbi firmalarını altına garketti. 1928 nn bağlıdır. Halbuki buıriin Akdr>ni7 tn
Ya ında Amerikada ::vforgan grupu, İtal - ıziltere. Frarısa ve müttr>fik!erinin haki
lll ıın elektrık endüstrisini fin..ans eL mi\·eti altındadır. Binaena'ev!-ı İta 1ya. bu 
·i~ . için 40 mi'yon dolar sermayeli ve c:l'ivlediilimiz iptidai maddeleri tedarik e
mu lıyen saperpaucr korporeyşen:. adlı n('bilmek için va bitaraf kalmak, vevahud 
lıu. {'s:esesi vasıtasile İtalya hükumeti de tnuiltere ve Fr"'nsamn yanında yer al • 
ı9~sı bir sosyete tesis etti. Gene Morgan mak zaruretindedir 
lar ·1930 yılları arasında 142 milyon do-ı· 2) G k d. .. d" v •• •• .. 

tutannda istikraz,ar akdettL Pne yu arı a gor ugunuz uzere, 
ta A.rrıerika ticaret odasının yaptı~ı he - ftalva gıda~ının muayyen .bir .kısmı.nı dı
tı blara na-zaran 1934 yılında, halyaya ya. sarıdan getıı:mek :necburı~etındedır. ~u 
t~.ı71trıış Amerika sermayesinin umumi d~ ~e~e, denız vo!ıle f!e]ebılen şey~er.dır. 
1 arı bir milyar dolara baliğ olmuştu. Bırıncı maddedekı mulahazal.a~a. ıstınn. 
kı:ıYadaki İngi'iz sermavı>si de aşağı yu- df.'~ t~alva bunu ?a, .;i~cak t~~lız ve !"ran 
~ ayni miktarı bulmaktadır. sız ~~ a dost geçındığı takdırde ternın e-

l'a,.930 Yılındaki ek:>nomik buhran İtal- debıhr. • • . 

SON POSTA 

P O R 
Mac~~r F. T. C tak1m1 
Cuma sat ah1 geliyor 

Macarların maruf futbol takunı F. T. C 
Cuma sabahı şehrlmlze gelecektir. 

Son :o:enelerde şuradan, buradan getirilen 
yabancı takunlardan kat kat üstün olan Ma
car takımının içinde merkezi Avrupadan 
daha uzaklara kadar iSimleri .şöhreı bulmuş 
futbolcular vardır. 

İstanbul mıntak:a.sının mi.,afirl olan 1'. T. 
C. ile teker teker maç yapmak mümkün ol
madığıtldan ayrı ayrı üç muhtellUe maç 
yapılması takarrür etmiştir. 

İstanbul futbolünde her biri ayrı bir kuv
vet olarat çağırılan futbolculardan teııkll 
edilecek, muhtellt takunların iyi blr anlaş_ 
ma lle büyük bir randıman verebllecei';lni 
tahmin etmek güçtür. Klüblerl takviye su_ 
retlle futbolcular arasında daha yakın bir be 
raberllk temini çarelerine baş vurulması, 

F. T. C. maçlarının her bakundan dahn gü. 
zel <:ereyanını temin etmek Imkanını vere -
bil•rdl 

En küçük bir hazırlık Imklinını bulama _ 
mış olan takımlarımızın ayrı ayrı karakter
deki oyunları dalayıslle tesbit edilecek muh 
telitlerln. her türlü .sistemden mahrum ola
cak\arı hesab edlllrse büyük bir nimet olan 
bu ziyaretin Iç açan neticelerle bitmlyeceği 
pek tablldlr. 

F. T. C. bize ideal bir futbol gösterecek ka 
dar key1nt oyunlar yaparsa ona da tükreL 
rnek lfııırndır. 

Ömer Besim 
tııııa dışarıdan yeni yeni sermaye akınla. 3) İtalvanın ı:ıal~ vazıy~tı de pek .bo. 
Sft davet etti. Amerikadan İtnlyayn vaki z~ktur. !J~rhangı bır h~rbı devam ettırc- * 
t!ıı lnaye akını 0 tarihlerde hemen hemen bılmek ıçın mutlaka dışarıdan para bul. Beden Terblyesl istanbul Bölgesı Ba.şkanlı_ 
tııt~uş gibi idi. Halbuki İta1yanın takib mıva .mecburdu;. Bugün halyaya para ~ndan: 
l'e ıği avantiiristçe harici siyaset, yeni v~rebılecek vazıyctte. olan devletler: İn- 1 - 1937 - ı938 merkezi Avrupa kupası şam 
ttı~ lllali m em balara ihtiyaç hissettir _ gıltere. Fransa, Amerıkadır. piyonu Macarıstanın Frenç_ Varoş takımı 
la~a te idi. İtalya - Habeş harbi, İtalyan. Bütün bu sebeblerden ötüni İtalya bütün kıymetll elemanlım dahil oldu~u hal 
ttııı. -._~O milyar liret bir paraya mal ol - har be girmiyor ve bir c bekleme• siyaseti de 18 klş1llk b!r kafile ile şehrlmlze gelecek 

ı~u. takib ediyor. Aksini yapmasına da maci. ve üç maç yapacaktır. 
}'arı 30 yılında 89 milyar liret olan İtal- dcten imkan yoktur. O belki ancak, hnr- 2 - Oyunlar 30 ve 3L12-11l39 Cumartesi 
Yar ~evlet borçlan 1938 yılında 57 mil - bin kat'i ve son safhaya girdilti anda, ga. ve Pazar günlPrlle yılbaşına t~sadüf eden 
Oltrı a, 1936 yılında ise 107 milyara baliğ lib1erin yanında mevki almıya çalışacak- Lı.ı940 Pazartesi gOnü İstanbul muhtelltıe_ 

Say fa ı. 

Bürhaniye Mahkeme Başkati bl iğinden : 
M ev kU Cl nci 

Memlş mahallesinde Ev 

Güllük mevk.linde Tarla 

Karakova mevkiinde Tarla 

Balıklı M Tarla 

Dönümü 

o 

3 dekar 
677. M. M. 

3 dönüm 

3 deklll' 
677. M. M. 

Hududu Kıymeti 

Ll ra 

Sa~ı Mustafa halen 400 
Hulflsl .solu Kadlr. 
Şimdi Al! ve Rama. 
zan o~lu Ferhad ar • 
kası ve önü yol. 

Do~u.su eskiden Ra- 250 
ma111n kallı.sı Şazlye 

batısı Yusuf şimdi 

Hüseyin payrazı yol 
kıblesl Ramazan ka .... 
rısı Şazlye. 

Do~usu çoban H Use- 30 
yin şimdi N akar 
Mehmert All, batısı 

Mehm~d İlyas, şimdi 
Hafız Mehmed poy.:" 

razı tapuda deniz, 
şimdi bataklık, kıb _ 
lesi Davud o~lu Meh 
med, .şimdi Hacı Meh 
mecı vere.sesl. 

Do {nı sn yol batısı 200 
Boz Halll. şimdi Ka. 
ramanlı Mustafa poy 
razı Hasan, .şimdi 

Küpeli Mehmed vere. 
sesi. 

Tapu Na 

34/62 
13/2/939 

62/32 
13/ 2/939 

35/62 
13/ 2/939 

33 '62 
13,2/939 

Yukarıda nevi ve cln.<ıl ve mevkll ve hudud ve kıVT'I'letlerl ve dönümü yazılı gayrimenkul!• 
rln verese ara.smda taksimi kabil olmadı~ından BUrhaniye sulh hukuk mahkemesınır 
2/11/939 tarih ve 280/264 .sayılı kararile aleni muzaycde suretne satılmasına karar ver~ 
miş olmakla işbu gayrimenkuller aşa~ıda yazılı günlerde nlent müzayede ve peşin 
para. lle satılığn çıkarılmıştır. Birincı arttırması 25/ 1/940 tarihine müsadlf Per~em~ 

günü saat 14 den 16 ya kadar Bilrhaniye mahkeme kaleminde yapılacaktır. Bu arttırma..; 

da gayrlmenlrullere konan bedelinin yüzde yetmiş beşi elde edilmez ve fazlaya te.ııb 

çıkmaısa Ikinet arttırması 9/Şubat/940 tarıhine mü~adlf Cuma giinü nynl sa~ 
ve ayni yerde devam olunacaktır. Tellflllye, rera~. lhııle ve teslim harç ve masraflan 
müşteriye ald olup müteraklm vergi borcu Ihale bedelinden ödenlr.Arttırrnaya yüzde 
yedi buçuk pey akçesi vermesi veya mlllt bir bankanın teminat mektubu Ibraz edllm~l 
şarttır. 

İşbu g;w,yrlmenkullerln fa>ot.ek sahlbl a1acal:lı1arla dl~er altl.kadarların gayrimenkuller 
ilzerlndt>kl haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan Iddialarmı evrakı müsbltelerı~ 
le birlikte ylrmı giin Içinde satış memuruna bllcUrnıelerl aksi halde hakları tapu slcllle 
rlne dayanmıyım hakların satış bedelinin payla:masından hariç tutulur. 
Arttırmaya i~tlrı\k edenlerin on giin evvel doldurulup herkese açık bulundurulan eart.. 

namesını okumak ve daha fazla malfunat edinmek ıstıyenlerln 280/ 264 No. Ue satış me., 
murunR müracaat etmelerı llrtn olunur. 110702o 

~stu. tır. rile yapılacak ve oyunlara tam saat 14,30 da 
~ Taksim stadyomunda baslanac:nktır. 1 0 1 d · 11 ı· 1 · 1 t · "d · · 1 Beyk f b "1,. s nın Adııpazan Birinci 3ulh Hukuk lliıklnıli - 1 - İsimlerı aşa~ıda yazılı ldmancıların ev et emıryo arı ve ıman an IŞ e ması umum ı arası ılAnları 
k QZ a rı ( ğinden: Çarşamba giinü akşamı saat 18 de Taksim. 

"' Un1ura fiat:er; yUksaimedi Adapazarı Sakarya mektebl yanında baş dı>. flbldc knrSJsında Avvıldız apartımanının D. DemiryoU ari Işletme Um um Müdürlüğünden: 
• ;:>r Bank deri ve kundura sanayil mü mu '1 Huseyın Kaya hanesinde Şevki ka zır bulunmaları ehemmlyctıe rica olunur 1 - Yüksek tahsUl lkrnal etmiş olanlardan 25 yaşını geçmeml§ olmak ve işletme 
QlJın nllrr. 3 üncü katındaki ye"' bolge merkezinde ha-ı 

tar~tslndcn: Tan enzetesının 23-12-19391 rı.sı Hikmet İçmanm kocası Adapazarı Ka 4 _ Misaflrlerlmlzln geliş tarih ve sa~tne merkezlerlmlzd~n ö{trenlle~k şeralt ve evsafı haiz bulunmak şartlle hareket müfettl,l 
"'"ı. ve 1573 .sa,•ılı nüshasının deri fiatlarına rna~nç dibinde manlfnturncı Rıza hanesin k ·- Us b k il vin u·· ret.. . kt '' 1 11-ecı • J d ü tesbit olunacak program Ikincı blr tebll~ ne yetışme uzere m a a a e mua m _ .. ş aımaca • ır. 
Clatı alr yazısında mamul deri fiatlarının e m ?teclr alay kft.tibll~lnden müt~kald blldlrllecektır. 2 - Müsabaka: Ankarada D. D. Umum MudürHik Merkezinde 6/1/940 Cumartesi gü 
'·•~ı cliiseceğlnln tabii görüldüğünUn bahsi Şevki ~ç~an aleyhine Ikame eyledlğl sulh 5 - Be.şlkta.ş klübiinden: Mehmed All, nii yap~Jacaktır. 
~~t ncı'\ ~Yalnız Beykoz fabrikasının 420 teşebbusu davasıpın muhakemcslnde mud Hakkı. serer Feyzl. 3 - Isteklllerin sıhhl muayenelerı yaptll'llnıak üzere mat~ub vesaikle en nihayet 
~~a satılan ayakkabılarını 620 kuruşl çı_ deaaleyh Şevkinin 8 ay evvel Ikametgahını Beyoıo;ıuspor klübünden: Hlrlsto Fillp. 4/11940 tarihine kadar Hayd~rpaşa, Slr_~e:ı. ~nkara, Afyon, Izmlr, ~dana, Malatya, Ba 
t~dl ~ı Şikf'ıyetıere yol açmıştır!) denllmek- te\'kederek neraye gittiği (bııınernedl~nden Fenerba.hce k!fibunden: Flk:ret!, Clhad, hkEslr, Kayseri ve Erzurum Işletme Mudurluklerlmtze 1stlda He muracant etmelerı llfln 
Ai~ tebligat lfa kılınamadığı celbnameye verilen Es<ıd Mellh, Basri. olunur. •6480• • 1051011 

~~te >se.sernız, ham deri fiatlarındaki teref meşruhattan anlaşılmış olmakla llftnen teb Galatasaray klfibi(ndcn: d~man, Adılan, 
tı.ııı ~e ecnebJ menşelerden eelbindeki bu- llgat Jcrasına karar verllmlş oldu~ndan bu Faruk. Enver, CelAl, Musa, Salim, SalAhaL 
ltııııtı{ıt~külrıta rağmen deri ve kundurn ma_ babdaki muhakeme~ln munll6.k bulunduğu tın. Burlurl. 
<le~l·ı·nda 1938 s"'n~..ındenberl hl"bir f"ıat ı3/2/940 tarihine mUsadir Salı gilnu .sab~h İ 

ıs:., ı.. " ~ .. c;tonbulc;p.,r klübünden: Fahr.i. Cahld. 
!)ı.,,. "li~ Ynpmnnuş ve evvelki fl"tlarla ma .saat 9•5 ta Adapazarı b!rlncl sulh hukuk 

""ll.lı .. hk VPta kliibünden: H"lltkı. LOUl 
ley'- hııı Piyasaya arzctmekledlr. Blnnena - ma eınesinde hazır bulu .. nmadı~ı veya tara 

' 1 ~h fınd bt ki 1 Yf''"lt Şişli klübünden: Nubar, Dlran, vı _ 
llıeıtte ,. angı bir şlküyetl nabemahal gör • an r ve ı resrn gondermedlg! takdir Iti.c:tnrdl. .. 

t.,;ı Ylz de hakl;ında gıynbl muamele yapılaca~ mu 
ları ":-ı Sürni!r Banka ald bir müessese o - lflmu olmak fizere llan olunur. (728ı 
lı te~ekkr r· ~~~lıaııgı ı umüz tarafından mamulfltına 
"'l'de b bl- fiat zammı dcrpl~ edildi~! tak Gaxianteb Asliye Hukuk l\1ahkemesinden: 
•a.adt<Jt~ hUsusun aHikadar Yekfi.letın mü - Kilisli Mehmed Ramlz kızı Fethlyc Vu3lat 
ltıa~ <'lh de lstth.sal etmek suretne yapı} - tarafından müracaat olunarak, M.aleyh Kı 

............................................................ 
r 

1-
--A-nkar_a_ .. ,b~orsas• 
Açılış _ Kapanış fiatları 25/ 12/939 

,1~~'Yrı":~~~e gldllece~ı tablldlr. listn Buyükkütah M . .şoför Nuri ve Mehnıe ÇF..KLER 
ttı tor:ile~ rnuhterem enzelenizle müna - din, sır' kendisini mirastan mahrum etmek 1-----------------l 

k bir .şekilde tavzlhlni rica ede- maksadlle gflya babası zlmmeıtnde 3081 lira Açılış_Kapanı, 
.._ alacakları bulundu~u lddlaslle muvazaaten Lrırdra ı Sterlln 5.21 
···ııatif . dl~cr karısı ve M.aleyhlerin kızkardeşi Sıdı New.York 100 Dolar 129.6025 

\1 ~aatıt Jnzıbat e"CÜmeni toplandı ka aleyhine lkamel dava ederek mez'{fır pa Paris 100 Fran 2.9154 
d aıı rrıu lnzıbat enciimenı diin Vllfiyette ranın terekeden tnh.sll1 hakkında lstlh.sal et Mılano 100 Llret 6.70 
la lı:ıı:ııaü\'lnl Haluk Nlhadın rlyaseıt altın _ tıkleri llama Istinaden müteveffanın G.ızlan Cenevre 100 İsviç. Fr. <29 :rı 
.::. hak~:ıştır. Bu toplantıdn bazı mualllrn teb ve Klllsteki muhtelif gayri menkullerine Mmsterdam 100 FJorin 69.2520 

i ........... ~a ceza kararları verilmiştir. h:ı.rlz v:ızettlrmiş olduklarından bahL~le mez Berlin 100 Roylşm. 
llt 'tanb11t ............................................. kur hü':mün iptali ve mevzu haczin fekkl tn D>uk.sel 100 Belga 
~ asliye 3 üncü llukuk lüklmliğin- leb edllmlş olmakla nakz üzerine yapılmakta A•!na ıoo Druhml 

•o~ l'rlye tar olan muhakemede bulunarnıyan müdde:ı.a _ Sofya 100 Leva 
~ltı ~k 17 sa U atından Galatada Karao~lan leyhlere UA..nen tebligat ifasına karar veril- Praı; 100 Çek Kr. 
t 

11 
939tı28: ~ Mustafa aleyhine mahkeme- dil'Unden mumnlleyhlerln 22-L9<W tarihinde 1 :Mııdrld 100 Peçeta 

le 1 l'rıa davas Ulnaro.lı dosyaslle açılan bo - saat 9 rta Gıızlanteb asliye hukuk mahkt>me \"arşova 100 Zlotl 
~~~ adtesı ter~:~a müddeaaleyhln gösteri - sinde hazır bulunmaları lüzumu llfın olu _ Budapeştc ıoo Pengö 
ları de beUrsi Ip scıntı meçhule gltti~l ye- nur. o 147) Bükreş 100 Ley 
~9 tc"'· .. ~· z oldu~u cthetle llanen yapı _ T ·rrrad 100 Dlnnr 

t ·~""":ı .. ~ 
bıı\'eıtaı!htnde tn ~en muayyen olan 18-12. İstanbul İkinci İflas Memurluinın • Yokohama 100 Yen 
'aı fııc h a kemede bizzat veyahud .,. StoKholm 100 İ.sveç Kr. 
\a llYhı nıu azır bulunmadı~ı clheUe müdde dan: Moskova 100 Ruble 

.21.7075 
0.965 
1.5925 • 

13.5325 

23,3525 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.92 

~:arı lttıh rnaneyh Mustafa hakkında gıyab Müflis İhsan Evrim mnsasına gelen a
ta/1111 5/2/~~ e llrtnen tcbll~tnc ve mahke taeaklı istepan Cünbüşyanın istediği 141 
~et~ \'l:!r!Jnıışıır saat on ~ buçu~a taUkine ka lira 57 kuruşun kabulüne ve altıncı sıra_ 

Esham ve tahvilat 

bıtJ 1~1 takdird. Mezkür gün ve saatte gel-
lle\' Olunnıı e bir daha mahkemeye ka ya kaydına iflas idaresınce karar veril-

illll olun:at!k gıyabmda muhakemeni; miş olmakla sıra cetveli bu suretle düzel-
caı;ı tebll~ olunur. 39!1286 tildiği ilan olunur. (22938) 

Sıvas-Erzurum I 
Sıvas. Erzurıım II 
Sıvas-Erzurum V 

20.25 
J9 05 
19.05 

Eo ş Mazot Tenekesi satılacak 
Çankın Belediyesinden : 

Altı bin ~ mazot tenekesı pazarlıkla sahlacaktır. Tallplerin 8/1/940 tarihine müsadıt 
Pazartc.<:l günü sanı on beşe kadar hergün tahrlren veya §lfahen Çankırı belediyesine 
müraca:üları iltı.n olunur. c10700• 

Kırklareli Belediyesinden: 
ı _ Et nakliyesi Için bir buçuk ton U!i iki tor.luk kapalı bir kamyon alınacaktır. 
2 _ verıniye tnllb olanların tekliflerinin 28/ 12/939 tarihine kadar Kırklareli belediye 

riyaset!ne göndermelerl. 
3 _ % 7,5 teminat akçe.slle ihale günü olan 28/ı2/939 tarihinde Kırklnrell belediye 

encıimeulnde bulunmaları llan olunur. (10659) 

Devlet Limanları İşletme Um um Müdürlüğünden: 
ı - Yeni yapılan Golata Yolcu Salonu ihtiyacı 1çln şartname ve resimlerine &öre 

yaptmlncak mobilya ve lfı.mblrller pazarlık suretUe ısteklisine Ihale edilecektir. 
2 - Keşif bedeli c5407h lira ve muvakkat teminatı c4056a liradır. 

3 _ isteklllerin 3/ 1/ 940 tarihine rastlıyan Çarşamba gUnü saat onda Galata Rıhtı.. 
ınıneteıki umum Müdi.irlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümcnlne mtrra.. 
caatıan. 

4 _ Bu liusu.sta"ki proje ve şartnarnelerin otuz beş llra mukablllnde 25/12/939 Pazar 
tesi sat.ahından itibaren levazım müdıirlüğündPn alınubUece~l Ufin olunur. cl0663a 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünden : 
Kurumumuz talebelerl Için 470 takım erl~ek elbisesi ve 180 adet erkek pnltosu 40 ta~ 

15 adet mantonun 22/ 12/939 tarihinde k:ııaıı ıarf usullle yapılan nan gününde istekli 
ıerlnni teklif ettikleri bedel yüksek görüldl.~unden elbise ve paltolar pazarlık suretile 
Ihalesi kararlaştırılmıştır. ihale günü 2 ı 940 Salı günü saat 15 te tayin olunmuş.tuıw 

Key!lyet bir defa olmak uzere llfın olunur. d0669ıı 

,-> ANAPIYOJEN ~ 
Dr. IHSAN SAMi 1 

latroptolcolc, l..tafilolcolc. pg.ömokolc, koli, 
p yosiyanilderin yaptıtı çıbaa, yara, alcıatı 
ve dld hnstalılrlıorıan le,.,,. çolc tesirli tare 

-1' ~----_. aşıdır. 41------' 

İL .AN 
1818-ı5 numaralı Eminönü Malmiidürlli • 

ğünden nldı~ım askeri maa.ş cüzdanım vt 
mühüı iim yandı. Yenisini alaca~lm. 

Balıcıot.u 1•ıığhane sokak 21 
Belkis Soykan 



, 
• ,. Yavrunuz, Saadetinizdir ••• 

SON POSTA 

'l uvr lE't niz i ya pt~rken 
Pudr~t altına daima 

KREM 
PERTEY 

silrU ı ıtız. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmttsına rııllni olur. Ya~Jı 

vu yıtgsu: olan ttıp V& 

vıızo.rırı vardır. 

BANKA 

KO MERÇi ALA 
IT AL YA N A 

Ta:nıımen tediye edllmiş sermayesi: 

700.000.000 lta:yan Lreli 

Merkezi: MiLANO 
Bütün İtalyada, i<>tanbul, izınır, Londra 

ve New_ York'ta ~u beleri vardU'. 

lfariçtekl bankalarımlZ: 

BANCA COMMER.clw:.E İTALİANA 
(Franceı Paris, Marsellle, Toulou.se, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan
les - Plns, Villefranche _ aur - Mer, Casab -
!anca CMaroc). 

Onun gürbüz ve sıhhatli yetifimi; tabiatın bpkı bir yavru gibi sı
nesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mUmkiindtlr. Her anne 
tabiatin insanlara babşettiği bu kudret a-üzelJiğinden istifadeyi reri 
bıı akmamalıdır. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E RO
MENA: Bucarest, Arad, Bralla, Brasoy, CluJ 
Costan:ıa, Calaz, Slblu, T lmichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Sona. Burgaıı, Plovdiv, Var na. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'F.GİTTO. Alexandrie d 'Egypte, Elka hlre. 
Port _ Said. · 

ÇA A AR 
Mü.stahzarabnda bu hassa tamamen mevcuttur. 

Be~iktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

~ ·' · .. '". . . . . 

l~~H.avatta .. e·n .ıüzumıu şe.v·ıeri bildiren M 

'~- ·:. ~·::··_' .: :; .M08JIRALI · J:iA~l}"~_LI _ :: ·-.~ . . 

;~· '. ~: l-{AY.AT .~· TAKVİMİ ._· Ç,I}\T~ 
· · · Bu eşsiz · ve · emsalsiz takvimde bü sene 

6 tane re~kli h~rita . . 72 devletin bandrası ,. . . - :• . , 

::: .. ~ 320" ~atııff" en lüzumlu yazılar ye ~ü~e~mel :~ir -~u~tıra defteri vardır. 
· Y .. 'ıılardan bazılan : T ahinie dair her türlü malümat, dünya tarihi. dinler 

tarihi.· ilitiralar. tarihi. inlı.ilap tarihi .. 
Dünya dr-vletlerinın nüfus Vf' ku~vetleri. dünyadaki müslümanlar .. · 
De\ Jetimizin letlı.ilaıı. vilayet ve ka zalarımız. tren istasyonları, limanlar vt· 

iskdt'ler. kanunlarımız.. . " - ., . . .... 
:· ." · Türkiye, .Şark ve· :Avrupa trenlerinin hareket zamanları ve bilet ücretleri. 

Hastalıklar ve lı.azalara · k~r~ı çareler, .. JGğlık :· bilgileri, güzel .ve sağlam 
nlfT\8~ .Ç~!t"'eri. . . .· v, !, . l. 

6· t~ne.,re!lk!i h~rit:~ v~ ?3 ~~~~-~tip, renkli ~·n~ır•l_<!n:. ... . . . . .. · . 
Bu qsiz ve eınsalsız ·. takvimin tak !it lerini . alınamak · için. · (HAYAT 

TAKVfMI) adına ~ ,.~ (MAARn· Kitaph~neşi) imıası!l• dikkat etmelidir. 
: · Fiyatı .her .. ycr?e ıs: rrıük~~.md cil~li!i 35 k~ru~t~ır • .. · . • · 

B ANCA COMM.ERCİALE İT ALİı\!'~A E 
GRECA, Atina, Pire, Selanik. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY, Pihlladelphla. 

RANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY _ New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banqııe Françalse et İtallenne pour l's.me 

rlqt•e du .sud, Paris. 
Arj:ıntınde: Buenos - Aires, Rosarlo de 

Banta tö. 
BRESİLYA'da: Sao-Paulo ve ba~lıca şe -

hirlerinde şubeler. 
CHh.İ'de: Santlago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me 

deU'n. 
URUGUAY'da: Montevideo. 
BI\NCA DELLA SVİZZERA İTALİANA : 
Lugano. Belllnzona, Ch1.a.sso, Locarno. 
Zurich, Mendr!sio. 

B ANC:A UNGARO - İTALİANA S. A. 

Peşte ve başlıca şehirlerde şubeler: 
HRVATSK.A BANK D. D, 
Zagreb. Swıak. 
B A.:."'iCA İTALİANO - LDIA 

Llma (Perou) da ba~lıca şe!ıirlerde tube

ler: 
B ANCA İTALİANO - GUAYAQUİL, 
Ouayaqull. 

A li M U H i D D i N H A C 1 B E K i R ·--,.. ~~~~~~ ~;;~~~ caddesi, Karakoypala.. 
Telefon 44845. 

A 
c::m:=~> MO BILYA ME RAKLlLARl NA 

SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 
vesair her nevi va şık mobılyslar 

Fabrika fiatına eatılıyor 

ASRT MOBiLYA MAGAZASI : AH MED FEVZI 
lstanbul, Hız~tpaşa yokuşu No: 66. Tel : 2l"l4 ı7 

B H ik ti r 

İstnnbul büro~u : 

Alalemcian han. Telefon 22900 / ! / 11/ 12/ 15 
Bryollu büroı;u: 

İstlklru caddesi No. 247. Telefon : 41046. 
Kasnlar lcarı: İ~alya ve Macaristan Için 

ve Tour!st!que çeklerı ve B. C. i. TRA VEL. 
LER'S çeklerl. 
......... ·············-········-···--···--· .... ·······-· 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

es 
Grip, nczle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutolmamak için sa~lı~ınızı BlOG.ENİNE lcan ve derman haplarıle 

sıgortalayınıı. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, i§Uha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir deYadtr. 

BİOGENİ.NE; daima kanı tazeleyip kuvvetıendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldürür. 

: Tatlı bir işt1ha temin eder. Sinir ve adaJeleri sağlamlaştırır. Zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en 
i birinci devasıdır. • - ----------- -

; kullananlar katiytn kardan, kıştan, so~uktan v~ havaların değişmesinden müteessir olmazlar. Çünkü -----vücudü her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRİP, n<?zle, enfloenza, sıt-
ma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından 

' üstün çocu!dar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. H~ta olanıarın kurtulması için de bu miktar bır 

misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

Hakiki dostun tavs·yesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Sonra günde 3 defa 

Radyolin 

Vurdda ittifak haline gelen bu kanaali 
tesise niçin ve nas1l muvaffak o~du? 

Çünkü cRadyollnt in terkibi yüksek blr dalayısile hiç sook yapınadı~ için roftU~ 
k.lmya §aheseridir. ruPdiyen taze piyasaya çıkar. 

Çünkü .RADYOLİNt ın tertibi yükBeit ÇünkU cRADYOLİN» di~er macunıar• 
btr klmya ~aheseridlr. nau.ran çok ucuzdur. • o-
Çünkü bütün cRADYOLİN• kullanan - Artık bütün bunlardan sonra cRAD~ 

ların d!şlerl temiz, sağlam ve güzeldir. LİN» kullanan on binlerce tl.şlnln ne k•· 
Çünkü cRADYOLİN• etruJalslz ra~betl dar hnkh oidu~unu anlamak kolayıaoır· 

Sabah, öğle ve akşam her y ~mekten sonra 
günde 3 defa 

ve bütün ağrılarını dcrhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

---~ 
"' . . .. . -~ 

DBUTSCBB LUFTHANSA 
Kış uçuş tarifesi : 

SALI, PERŞEMBE ve CUMARTESi 
İSTANBUL'dan Sofya, Belgrad, Budapeşteye Viyana fizerindeP 
BERLİN'e Sofyadan Sela:ıik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha 
ziyada malumat almak, biletler ve kayit muamelesi için aşağıd• 

vekilliğe mfiracaat edilmelidir: 

HA NS W AL TER FE U S TEL 
Galata Rıhtım No 45 Telefo ı: 41178 • Telgr. f " HANSAFLUG ,, 

Elektrik Projesi yaptırılacak 
Beyşehir Belediye Ri yasetin ··en : ııe-

1 _ Kasabamızın fenni elektrik tesiaatı projesinin tanzlml 200 lira muhammet' 
delle açık eksiltıneye konulmu~tur. ~~~~ 

2 - İşbu tesl3at ka.ııabaya 3 kUometre mesafede bulunan De~lrmen suyu veya 

merkezindeki Ligint kömurü yakacak bir buhar makinesi lle ynpılcıcaktJJ'· 
3 _ Proje bedeli projenin tasdlk\nden sonra verUecektlr. oıoııd" 
~ _ Gelip gitme masrafı talibine ald olmak şartlle isteklUerln Nafıa Müdllr1 ıt4,.ı 

musaddak ehllyetnamelerinin tekil! m~>ktu'-larlle birlikte 10/ 1/940 tnrUıltıC 
Beyşehir belediye rly~ti~~üracaaUarı Uft.n olunur. c1070h~ 

e 

ADEMi iKTiDA 
ve BE L &IEY .It KL i GiNE -

Tabietleri her eczanede bulunur 
lPoeta kutu1u 12S5) Galata, Istanbul 

. ... f~ . .... , ... , -


