
HALKIN GÖZÜ ..., 
!:!ALKIN KULAGI 

~ALKIN DILi 
~enc 10- No. 3381 Yazı işleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 27 BİRİNCİK.ANUN 1939 

zelzeleler oldu 
Zelzel e Ankara, Sivas, To kat, 
Samsun, Y ozgad ve Amasya 

. 

vilayetlerinde hissedildi 
tokat Halkevi ve Ziraat 

köylerinde mühim 
Bankası yıkıldı, Amasya 

hasarat kaydedildi 
Birçok yerlerde insanca zayiat olduöu bildiriliyor 

idare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

Milli Seı-. , 
Malatyada 
• 

lnönü Kayseride kız çocukların ilk 
mektelıden sonra tahsi/e devam 

etmeleri lüzumu Üzerinde durdula1 

tiın~~kara '27 (Telefonla) - Bu gece .sabaha doğru memleke. yer sarsıntısı çok §iddctli his.sedilmiş, şehir ve kazalarda mü
~u t~ın ınuhtelif yerlerinde şiddetli yer sarsıntılan olmuştur. him hasariara sebebiyet vermiş ve insanca zayiat k:lydolun • 
~at sarsıntı şehrirnizde de his.sedilıniş, ve birçok kimseleri muştur. 'I'okatta Halkevinin, Ziraat Bankasile bir cami mjna. 
.ııid;kıa_rından fırhıtmıştır. Bu sarsıntılardan birincisi ve en resmin yıkıldığı haber verilmektedir. Ayni vilayctte insanca 
~ 1.4\!t} ?.-filli Şef bundan evvelki seyahatlerinde bir istasyonda hak1a temas f'dercerken lkı . ısi saat ikiye beş kala olmuş, yarım saat sonra da bir da zayiat vardır. Sarsıntı Sivasta, bütün kazalarda hissedil - K . . . . A 

d~ ncı~ı: saat üçte üçüncüsü ve nihayet sabah saat be~te dör- miş, insanca zayiat olmuş, birçok hayvan ölmüşt-Jr. Yozgadda ayserı, 26 - ~ılli Şe~mız bu sabah ka~ı ta:af~n.dan karşı~andılar. İlk ziyar~t 
~ tıc;,ısu hissolunmuştur. Bunlardan birincisi bir dakikaya ve Samsunda sarsıntı iki defa hissedilmiştir. Birincisi çok şıd- saat 9·05 te Kayserıye geldiler. Etraf kar- ettıklerı vılayet konagına kadar olan gu-
' akın devam etmi~ \'e o derece fiddetli olmuştur kj, ev ve dctlı olmuştur. Samsunda insanca zayiat vardır. lı ve hava soğuktu. istasyonda vilayet er. (Devamı 3 üncü say/ada) 
ı>:ıı:ırnanlıırda tavanlardaki avizeler, duvarlardaki resim Amasya 27 (Hususi) - Dün gece saat ikide ikisi çok şid. 

~'l'~eveleri, masaların üzerinde duran vazolar ve sürahilerde detli, be~i. ihafif, yc~i. zelzele olmuştur. Bazı evler yıkılmış, 
lar ınüt d' b' ll t .. t . 1 d' min:ırelerın tepelerı uçmuş, duvarlar yıkılmıştır. Merkezde 

ema ı ır sa an ı go.s ermış er ır. -f yi t kt Boğ _,__ E · h' ı · d Sab h nu usça za a yo ur. aL..Aoy ve zıne na ıye erın e ve 
1~ a ~- kar_şı muhtelif v.ilily~tlerden §clırimize ge en-ma - ctvar kl5ylerde hasarat fauadır. Buralarda -nilfusça !ay~lie-

ta gore f'okat. Samsun, Sıvas ve Yozgad vilayetlerınde nüz tesbit e-dilmiş değildir. Halk sokaklara dökülmüştür. 

Boşanmalar nıçın arlıyor, iktisadi 
kabahatlikadın mı, erkek mi? korunma 

'E 18yih8SI ' vlenme teklifini kadın Ankara26-C.H.PartisiUI.Mec 

Yapsa idi bunlar olmazdı!, Sj~:~:~Ji~~
6

;j~~:::l~·~u: 
b· Rt;ıznamede hüklımetçe alınması la .. 
ır kadın okuyucu: "Erkek değil mi, en münevveri zım gelen bazı tedbirler hakkında Ma

nisa meb'usu Refik İncenin takririni 
düşüncesiz, en iyisi hissiz, tetkik eden grup komisyonu raporile 

tn Yuvasına bağlısı fırsat düşkünüdür " diyor Antalya meb'usu Rasih Kaplanın Türk 
• lt (Devamı 8 inci sayfada) 
t~elk: R.. ( Büyükderc): ler, bağlanırlar. Tam manasile yuvala • 

t~ıı, c 1 ~azı ahvalde bir takım düşün - rının kadınıdırlar. 
"aları alııl ve hissiz kadınlar belki yu -
" tıı ık (Devamı 9 uncu sayfada) .ıor ttr 'Y ıyor, kocalarını bedbaht edi -

~acıırıı·· fakat bunıarın dışında ka'an diğer ,.-varan: Erkek okuyucuların 
u ka~ra aYni isnadı yapmak kabil mi? 

ltılar kocalarını tapareasma sever. cevabiari 

Giiınrük ve İnhisarlar 
Müsteşarlığı 

Ankara, 26 (Husust) - Gümrük ve 1n. 
hisarlar Müsteşarlı~na Gümrükler U

mum Müdürü Mahmud Nedirnin asaleten 
Cc Karadenizdeki facia, tayini, Gümrükler umum Müdürlüğüne 

1( ızılır ma k " tay fa ı arın ın! -~-~:-~_:i_~~-~;_:~-~~-~i:_. aş-m-üd-ürü-S-eyf-i-
t•················································ .. ·-·, 

Cesedieri bulunamadı ı Yeni tetrikamız ı 

Ruslar Mannerhagm hattını yarmak 
için geni bir teşebbüste bulundufal 

Sovyet arazisine giren Fin k1t'alar1 dün 
hududun ötesinde harb ettiler 

l(~h~ıııarın aileleri efradı: "Öldüklerine inanmıyoruz. Sisli Akşam ı· 
11 ar böyle birçok tehlikeler · atiattıiar ,, diyorlar liıiiıillılııiıııiııliiliiiilıiiiiıiiliiiııiıllllli 

Çok b~;;ceğiniz 1 Maskelenmiş bir Fin topu ve topçulan 

(/{ı~ 
lf<ta<t~~k) sü.varisi 

ya ır Kaptan 

b" k ro Londra, 26 (Hususi) -Son ıki g-:in i- dii§ürülmüştür. Buna ra~mcn Sovjet 
ır aş manı 1 çinde Finlandiya üzerinde yapılan hava tayyareleri bugün tekrar cenubi Fin!a;,_ 

Iki erkek ... lki•i de giizel, ilıi•i ! akınları neticesinde 23 Sovyet tayyare.!i (Devamı 8 inci sayfada) 

~zeng~.lk~i~maMmathve 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~:;:,;;·y1:a~~:;~n ~ı::::::;ü oı:: 1 C M ~ S lE lL. lE L E R ; 
genç ve tecriibe•iz bir genç hız --· 
bir macera hızı olmaya karar 
verirken bunların ikisinin de 
kendisini sevdiklerini anlıyor. 1 
Fakat hangisi ile evlenmeli? 1 

.E me davaSIne 
hal edilecek? lıte kabataslak hatlarile roma- i" z a ma n 1 nın baılangıcı! ,. 

.uroanı~~xı (Kızılınnak) 1 Yarin başliyoruz :1 Bir ay evvel ekmeğin kilosu 9 buçuk da ı o buçuk kuruşa çıkarılmıştır. Bu 
J_MY~"nm'"~" Refik 1 kuruştu. Pazar gününden itibaren ek- gidişle fıatların daha fazla yükselece-

_. \..-................................................... .-/ rneğin kilosu fırınlarda 1 O, bakkallar- (Devamı 8 inci sayfada) , 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

: Istanbul şehrinin 
Muhtelif hastalıkları 

Ekrem Utakhgil _..J 

Bakale: 

1 ST ER 1 NA N, 

SON POSTA 

_Iki tez .. -= 

1 ST ER INANMAl 
çok bulunduğu rnuhakkaktır, bunlar kıymetli vO.cudlerlni ve 
mükemmel sıhhatterini bir istihk!m kadar e~lenceden mah. 
rum yerlerde tehlikeye koymamak için icab eden tedbirleri 
zamanında a111U§lardır., 

Bu, zir müşahedcdir. Bu rnüşahedeye tarafımızdan ekıe
nebilecek herhangi bir mütalea ~ktur, yalnız hatırımı:z:a ge. 
len bir düşünceyi kaydedelim: 

Sulh zamanında harbcı görünen harb mınanında e.kseriya 
sulh bayatı yaşar, eesaretini ileriye süren de ekseriya 
korkak i>landır. 

i NA N M Al 

en 

Birincikanun ~ 

Sözün kı s ası 

Süriiri kalbi 

e. etrenı rC~.t.~: ... ............... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8.(1 
Meclis ruzııamesine ahtı 

layihalar' c;i 1 ;ıı 
Ankara 26 (Hususi) - Jiaib·,.: rııil 

• ana · ve mühimmatı yapan hususı 5 k' 1i • 
essesE'lerinin kontrolu hakkın~~ ; d:ı;r 
yiho. ile askeri malullerin terfnP nçiitl 
kanundı\ tadilat yapan ka;ı~nunl\1t.c1'9 
cü maddesini değiştiren layıbn 
ru::namesine alınmıştır. 

Rumi ııeao 

1355 

Birincikanun 
14 

GÜN 
s. 
7 

2 

E. 
V. 

D. 
28 
87 

O tl e 

s.l o. 
12 l>J 
7 29 

Resmi scııo 

1939 

ÇARŞAMBA 

Zilkade 

s. D. s. 
14 M lJ 
9 48 lJ 
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Birineikinun 

Mülki teşkilatta 
değişiklik 

On yedi mnıtaka valiliği 
ihdas edilecek 

Hizmetten ayrılan bazı 
lnemur, müstahdemlerin 
Yapmıyacakları işler ••• Ankara, 26 (Hususi) - Mülki teşkilat 

hakkında Dahiliye Vekaleti tarafından 
Ya§ haddine varmı~ olmalarından do-tılA.nkara, 26 (Hususi} - Hizmetten ay

h a.n bazı memur ve müstahdemlerin 
~ıı Pı:nıYacakları işler hakkındaki layıha 
litı etimenlerden geçerek Meclis ruzname
t~ e alındı. Layihanın aldığı son §ekle gö-

ltrıadde' erini bildiriyorum: 

bu 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. Projeye 

layı mecburi tekaüde sevkedilenler 
hükümden müstesnadır. göre mülki teşkilat 17 mıntaka va!iliğıne 

ayrılacak, her mıntaka valisine 
vali bağlanacaktır. 

b irkaç 

Ankara mıntaka vilayet;erinden biri 
olacak ve bu \'aliliğe 3 vilayet bağlana-

istanbul Komutani 
Halis B1y1ktayın 

• • cenaze meras1m1 
bugün yapılacak 

~avfl 3 

E 
• Fransız. arın Sarı kitabı 

fJe harb mes'uli.qeti 
Ya::n: Selim Ragıp Emeç 

B ir taraftan harbolurken öbür ta. 

d~r - Umumi veya mülhak bütçe ile i. 
lda. e olunan daireler, belediye ve hususl 
let reıl'r, sermayesinin en az yarısı dev
\'a_ e aıd müesseselerde maaş veya ücretle 

~ıfe 1 tııa. a m~ olanlardan ayrı~mış veya ay-

2 - Nafıa Vekaletinin, nafıa, şirket 
ve müesseselerinin reisliği kadrosuna da. 
bil vazifelerde bulunmuş ve bulunacak
lardan ayrılmış ve ayrılacak memur ve 
müstahdemler Nafıa Vekaletinin mürs
kabesi altında bulunan imtiyazlı şirket
lerden devlet, belediye ve hususi idare. 
lere aid bulunanların maadasında, vazi
feden ayrılış tarihiQden ıtibaren iki sene 
müddetle ve hiçbir nam He h izmet ala
mazlar. Yaş haddine varmış olmaların

dan dolayı mecburi tekaüde sevkedilen. 
ler bu hükümden müstesnadır. 

caktır. B.un lar: Kırşehir, Çankırı ve Yoz- ı 
gadd ı r. Istanbul valil iği, projeye göre, 

mıntaka vali!iği olmıyacaktır. Tunceli 

raftan da bazı büyük devletler 
bu harbin mes'uliyctini lebarüz ettirmek 
maksadile bir takım kitablar neşredivor
lar. Bu kitabiarda bir Eylül 939 tarihinde 
Al?lanyan_ın Leh!standa yapmıya başla
dıgı askerı harekata takaddüm eden mü. 
zakere ve muhabereleri, alınıp verilen 
n?taların metinlerini neşrediyorlar. Şım~ 
dıye kadar böyle bir eserı ilk defa İngil
tere tertib edip fevzi etti. Adını da cMa. 
vi ~itab. koydu. Fransızlar da lngilızlt:'ri 
takıben daha birkaç gün l"vvel bir kitab 
çıkardılar. Ve buna cSarı kitab. ismini 
v~rdiler. ~Im:ınların da yakında cBeyaz 

• kıtab. ad ı bır eser neşredeeeklcri h&
ber veriliyor. ıı,,_Cak olan yüksek mühendis, yüksek 

.""lll ar ""' .. h l 
t.rı · ... u endis, mimar ve en memur-
\'e ~.~tıldık'arı şubelerinin veya idare 
)'a_ k Uesseselerinin allikalı oldukları ve
llı~tttı ontrol u altında bulundukları bilO
lttı . _taahhüd işlerini aynidıkları tarih
~ ıtıbaren iki sene müddetle doğrudan 
bir ruya bizzat veya bilvasıta herhangi 
lt'bı ~ın ile olursa olsun alamıyacaklan 
hft Unları almış olanların yanında hiç 
ltlt:~retıe çalışamazlar ve bunlardan bu 

1 alarnazlar. 

Avustralyalı 
tayyareciler 

t.n• İngilterede 
"etıe ."~a 26 - Avustralya h ava kuv
t~trrıtı~ın ilk kısmı bu sabah İngilte
nar/enubunda bir limanda karaya 
ta ld)·ll'ııştır. Bu ilk kafileyi pilotlar, 
lar nar, lllakinistler ve hava liman -
tahaı~rsoneli teşkil etmektedir. Avust 
t~ııı. tayyareciler derhal hizmete gi-

" .. "l'd' , 1 • ır. 
~ ~u, .. 
tn 1 ~un evvel de, Kanadlı asker-
~ k kısmı İngiltereye vasıl olmuş-

~ Fransız tebliği 
~ah tı ~ 26 ( A.A.) - Umumi karar -
~T ıebliwi· 

ı. Qıı .. . 
1 ~ın sarkında düşmanın yap -

3 - Bu kanuna muhalif harekette bu
lunan memur ve müstahdemlerle bunla
n bilerek istihdam eden veya bunlarla 
ortak olan veya bunlara iş verenler 3 ay
dan 3 seneye kadar hapis ve 100 liradan 
500 liraya kadar ağır para cezasile ceza_ 
landırılırlar. • 

Manifaturacılar 
İzmirde bir 

şirket kurdular 
İ?.mir 26 (A.A.) -Gazetelerin ver -

dikleri malumata göre, Türkiye ile İ -
talya arasında mevcud ve mer'i ticaret 
ve tediye anlaşmalarının ithalatın tev
sii suretile tadili takarrür ettiği T icaret 
Vekaletinden bildirilmiş ve İzmirdeki 
ithalat tacirleri bu münasebetle Tiea -
ret Ortasında bir toplantı yapmışlar -
dır. 

Toplantıda şimdiki anlaşmada mcv
cut bazı pürüzlerin ortadan kaldırıl -
ması izhar olunmuş ve tadili temenni 
edılen noktalar tetkik edilmiştir. 

ise hususiyetine binaen bugünk ü vaziye
t ini muhafaza edecektir. 

Sovyet - Alman 
Münasebatında 
Deği~ ik/ik 

Paris, 26 (A.A.) - Hava.s: Sabah ga
zetelerinden bazıları Hitler ile Stalin a.. 
rasındaki münasebetler i tetkik caerek bu 
münasebetlerin Finlıindiyaya )apılan te
cavüzdcn sonra değiştiğini kaydcylemek
tedirler. 

Ordre gazetesinde Pertinax diyor ki: 
Hitler ile Sta!in arasındaki münase

betlerde bir değışikHk olmak üzere<.lır. 
Şimdiye kadar Hillerin Sta.in•.! ihtiyacı 
vardı. Fakat Stalin Hitlere pek muhtaç 
değildi. 30 Sontcşrine kadar Stalinin elle. 
ri serbest olduğu için ordulan karada ve 
denizde mücadele halinde bulunan Fiih
rere yüksekten hitab edebilirdi. Fakat 
Finlandiya seferi ve Kızılorduya ind ı ri
len darbeler kendisini ~imdi Almanyaya 
karşı daha müsamahakar davranınağa 
mecbur etmiştir. Bu ha l Von Ribentropa 
yeniden ümide düşmek fırsatını vermiş
tir. Rus • Alman işbirliğinin Skandinav
yada ve başka yerlerde yeni bir tarzda 
mücssir olmadığı yakmda anlaşılacaktır. 

İngilizlerin Mavi kitabı gibi Fransız -
ların Sarı kitabı da haki~aten şayanı dik. 

Merhum Halis Bıyık~uy kat vesikaları ihtiva ediyor. Fakat bu son 
Dün şehir tabımızda vefatını tcessürle vesikanın ilk kısımları esasen malum o -

yazdığımız İstanbul Komuianı Korgene- lan hadiseleri hatırlatmaktan b~ka bir 
netice vermiycn birçok teferrüatlara te

ral Halis Bıyıktayın cenazesi bugün as. mas ettiği için uzun boylu üzerınde dur. 
keri merasimle kaldırılacaktır. mak bir malü.mun tekranndan başka bir 

Evvelki gece saat 10.30 da Gülhane fayda vermez. Onun icindir ki ben, İn _ 
hastanesinde bir kalb anjininden vefat giltere, Fransa ve Almanva arasında har
eden Korgeneralin ufulü silah arkadaş - bi intaç eden ve her türlü m:.izakere ka. 

pılannın kapanmasına varan son temas-ları ve merhumu tanıyanlar arasında bü- .• 
lar'a aıakadar olacağım. Malum olduğu 

yük bir teessür uyandırrruştır. · üzere sulhün bu safhası İtalyanın mü -
Cenaze İstanbul Komutanlığı ve Mer- dahalc ve tavas.sutu ile ve sulhü koru _ 

kez Komutanlığının merasim programı maya rnatuf bir konferans aktedilip edi -
mucibince ll de Gülhane hastanesinden lemiyeceğinin aniaşılmasını rrevdana çı
kaldırılacak ve cenaze namazı Beyazıd karmak istiyen teşebbüsler üzerine ka. 

panmıştır. Hadisat bu bahiste kafi dere. camisinde kılınacaktır. Miiteakıben cena. 
cede vzaih olduğu için harb nıçin devam 

ze mevkibi Edirnekapı Şehidliğine gide etmiştir? Ve buna son dakikada mani o-
cek ve merhum orada hazırlanan medfe- labilmek neden kabil olamamıştır? Bu -
ni cbedisine konulacaktır. nun izahını bizzat Sarı .dtaba bırakıyo • 

Hall.cı Bıyıktay 11 Mayl.'l 321 de Harbiye rum ve ben muhtasaran mütercim mev -
mekteblnden neş'et etmiştir. lO ı 1337 de kiinde kalıyorum. Hüküm vermek, bitta
yarbaylıjta ve Kütahya, Sakarya muharebe- bi. okuvucu'ara aiddir: 
lerine iştirak ct.ıniş, Sakarya muhnrebe!e - 2 Ey'fıl 939 saat 14,15 de İtalya harici . 
rln•le Dua ve K:ırtnıtepe fedakarlığından do- ye nazırı Kont Ciano taraiı)1dan bizzat 
layı İstiklfıl ınadalyasile taıtir edilmiştir. Fransız haricive nazırı M . .Torj Bonne'ye 
Afyonkarahisar ve Dumlupınardaki muvaf- aşağıdaki telefon tebliği vapılınıştır: 
faklyetıerlnden 30 Ağusto~ 338 de revkala _ o:Muhtasarnn malfımat kabilinden l\·a
deden albn,ylı~n terfi etmiştir. Et'gnnistnn rak ve hiç bir tesir icra edilmiverck bir 
Emirl +arafından Eftuv nlşanlle taltlf edU- konferans akdi tasavvurumuzdan Beriini 
miştir. 10/11/340 ordu dalresi reiseiğine, 30 haberdar ettirdim. Sefirimiz M. Attollko 
Ağustos 340 tuğgeneralllğe, M. M. v Mus _ M. Ri.bbcntrobun cevabını şimdi bana 
teş'3.rlı~ına, 14/12 926 da 3 tüm K. lığına ta- bildiriyor. 
Nin edilmiş, 1/1/932 Genel Kurmay talim M. Hitler mesaja ıttıla hasıl etmişlir. 
terbiye başkanı muavinliğine tayin edilmiş. Bu projenin· nazarı dikkate alınmasına 
27/5/934 İst. K. V. tayin edilmiştir. 30 AğuS- muarız değildir. Fakat kendic:i, dün ak
tos 1934 Korgeneralllğe terfi edilmiştir. şam tevdi edi miş olan biri İngiliz, di • ~ın ateşlerimizle tardedilmiştir. 

t, 1rı oeJ giinii hatırılan gemi 
~ 2473ra 26 - «Stanholm» adındaki 
~ 111! tr·· t~~ hacmindeki İngiliz vapuru 
~~ IJ,r~nu , 'l·naihtar Garbi İngiltlere 
b ı. ~· tı açıklarında bir Alman tahtel
ı 1 ~na~af•ndan batırılmıstır. Gemide 

Geın~ gazetelerin neşriyatma naza -
ran İzmirdeki rnanifatura tüccarları 
300 !:>iıı lira sermayeli bir limited şir
ket kurmuslardır. 

Bu şirket dış memleketlerden fazla 
miktnrdn manifatura eşyası getirterek 
İzmiri İstanbul piyasasına bağlı kal -
maktan kurtaracaktır ve icabında ser
mavesini arttıracaktır. 

Berlindeki Sovyet müsteşannın 

vazifesine niha)let verildi 
Londra, 26 (Hususi) - Moskovadan 

bildiriliyor: 
Berlindeki Sovyet sefarethanesi müs

teşarı Astakofun vazifesine nihayet ve
rilmiştir. Bu kararın se~bi hakkında he .. 
nüz hiçbir mahl .mat mevcud değildir. 

Merhum askeri tarlh tetebbüatilc m~gul ğeri Fransız iki nota müvacchesinde bu
olmu§ ve uTimürün Anadolu seferl ve An _ lunmaktadır. Eğer bu notalar birer ülti
kara savaşı, Mete'nin savaşı. eserlerını yaz_ matom mahivetinde iseler Londra ve 
mıştır. Paris hükümetlerine mutlak bir hayır ce. 

r. 5 kişiden 14 ü telef olmuş -
.,.A.ı-, 
·~ t~rda 

1 aq, ın 26 (A.A.) - Maas ve 
l ~ ~daki iki İsveç vapuru İsveçe 
"qı P.ot .. 

ltı 1 r Urürken maynlere çarparalt 
~ "eheb. Bu iki geminin 36 kişilik 
; \':ıpu atından ancak sekizi bir Nor-
. ru tarafından kurtarılabilmiş-

Jcra Vekilieri 
b <\rı~ eyeti top'an dı 
·"~ ara, 26 
r~tı bllgij (A.A.} - İcra Vekilieri t' ~e Sa§v n ~aat ll de Başvekalet dai
'ıı; 1ıncıe t eku Dr. Refik Saydamın r i-

1tı.r. Oplanarak müzakerede bulun-

----------
Okullarda 

ı.~n~tnebaşı tatili 
;-q ara 26 
~ b~ecır~t (liususi) - Orta ve mes
t~tıı hatta :~llarının yılbaşı ile birlik
lt~tir 8 İkincik~ddetıe tat ili kararlaştı. 

· anuna kadar devam edc-

t.t;;;-kabin '!sinde 
'~~ ire değişiklik 
ı. ta , 26 (A. A 
<tf~ ı:l.iline t · .} - Başvekil kabine-

le \'e adi· evessiiı etmiştir. Milli mü
lı ltaude ıye nazırıarı bir kararname 
'l sevkedilmisUr 

'"h ~-_:__ 
~i'b hnaı y--. ya ayda 3 
~ .TClt tn k 
(!ın 26 ar a ma ,oluyor 

1. ·t ~ (A..A) 
~h a~etesin· · - :-ıcue Zurchcr Zei • 
~~~1-'lınanyaın Berlın muhabiriM göre, 

lt bir Ya ayda üç buçu~ milyar 
masrafa mal olmaktadır. 

Kral Karol askerlerle 
bir karavanadap 

yeme!< yadi 
Bükreş, 26 (Rador ajansı tebli~ edi

yor) - Noel yortusunu, garb hududun
daki askerleri arasında geçiren kral Ka-

ı rol bu hareketile, sadece hanedania ordu 
arasındaki samimi ve sarsılmnz bağların 

mevcudiyetini göstermek değil, ayni za. 
manda nihai surette tesbit edilmi~ olan 
Rumen hududlarına karşı olan daimi a
lakn ve itinasını ifade etmektedir. 

Kral, bu münasebetle söylenen nutuk
lara şu mukabelede bulunmuştur: 

- Hududda bekliyen ordunun hedefi 
bize aid olmıyan şeye göz dikmek değil
dir. Romanya ordusunu sevkeden, sulh 
ve Romanyaya aid olan her şeyin m üda. 
faası emelidir. 

Bunu müteakıb, kral Karol ve veliahd 
öğle yemeğini askerlerle beraber karava
nalarda yemişlerdir. Kral kadehini, gece 
gündüz memleket hududlarını bekliyen 
askerler şerefine ka1dırmıştır. Asker ler, 
hükümdarı. uzun uzun ve hararetle al
kışlamışlardır. 

lngi~iz, Fransız askerlerine 
3 milyon paket Noel 
hediyesi gönderi!di 

Milli Şef 
Malatyada 
( Bll§tarafı 1 ind sayfada) 

vabı verecek ve binnetice konferuns pro
jesini nazarı dikkate almıvacaktır. 

Diğer taraftan M. Ribbentrop her iki 
notava yarın akş:ıma kud3r Almanyanın 

Nevyork 26 (A.A.) - Noel yortu!=iu cevab verebilmek mevkiinete bulunup bu 
hafta tAtilinde Birleşik Amerikada 400 lunamıyacağını da öğrenmek istıyor . 

Kont Ciano. fon RibbPntrop tarafından 
öliim v<ık'ası olmuştur. Bu yekfınun serdedilen bu iki sual(' revab verebile -

Amerikada noel yortulannda 
kazadan 400 kiş i ö'du 

224 ii otomobil kazalarından mütevel- c<:>k surette tenvir edilirse minnettar ka. 
zergahta dükkanıarını kapıyarak di- lid ölümlerdir. lacakhr. Elycvm Fransanın Roma sefirl 
zilmiş o lan halk Cümhurreisimize can- M. Fransuva Ponse il" İngfiz s~firi Sir 
dan hürmet ve muhabbet tezahürlerinde Bir Norveç vapuru b- t ' ı Pcrsi Lorrcn nezdinde bu1unm:ıktadırlar. 
bulundu. Buradan tayyare fabrikasını ve 

500 
İngPiz sefiri. dan akc:am B~rline verilen 

sonra Parti binasını şereflendiren Cüın. Oslo 2~ - «Lappen» adın_daki . notanın İngiliz hükumetince bir ültima-
h · · · h lk .. 'll · · k b 1 ton hacmınde Norveç bayragını han,ıl tom mahiyetinde telakki edilmediğini te-
urreısımız a mumessı erını a u e- ş· 1 d . d B min etmi!:tir. 

d k d ·ı ki · · d d' 1 d' vapur, ıma enızin e ergen açık -
ere ı e erını uzun uza ıya ın e ı- 1 d b . f . k . Kont Ci an o bu hususta Fransadan da 

ler. Halıcılar, pastırmacılar, t uhafiyeci- arın a ir ın ıla netı~sinde batmış- cevab istemekte ve Lehi.stanın bu kon • 
ler, çiftçiler, tabaklar, ayakkabıcılar, is"a.. tır.1 3 . . . .. feransa davet edileceğini i1ave eylemek· 
fın ı istedikleri ricalarını arzettiler. Millf kişıden ıbaret olan muretteba - tedir.~ 
Şefimiz, Kayseri kadınlarının iş hayatı

na ve umumi hayata girmekte gecikme
meleri ve kız çocukların ilk mektebden 
sonra tahsile devam etmeleri lüzwnu ü
zerinde ehemmiyetle durdular. 

Yonca tohumu temizleme istasyonunu 
gezen Milli Şefimiz bu husu.sta izahat al
dılar. Buradan kız enstitüsüne gidildi. 
Genç kızların elişleri görü.dü. Hazırla

d ık ları çay içildi. 
Son ziyaret Kayser i dokuma kombına. 

sına oldu . Kombina müdüründen ger~k 

buranın ve gerek diğer mensucat fabrika
larımızın umumi vaziyetleri hakkında i
zahat aldılar. Fabrikada yetişmış olan 
genç ustalar İnönünün huzuruna gelip el
lerini öperek arkadaşlarının tazimlerini 
arzettiler. Saat 12.30 da kombinadan ay. 
rı ldılar. 

Hususi tren saat 13 de Malatyayn doğ-
ru hareket etti. (A.A.) 

Sıvasta t evakkuf 
Sıvas, 26 (A.A.} - Reisicüınhur İsmet 

tının katiesi tahlis edilmiştir. (Deııamı 8 inci sayfada) 
-···························· ·················-··-······-· ···-·········· ... ·········-······················-···-··-

Sabahtan Sabaha 

Ma.iino geceleri 
İki y üz otuzuncu Fransız r~mi tebliği ı~ne bunda n evvelkileri tekrar etti: 
- Garb cephesinde sükünet vardır ! 

Bu artık bir kll~e olmuştur. Ve görünüş~ rnre böyle kalmakta dnam edecektir. 
Onun için ha t ta Fransızlar bile ,ı!\lajino. hakkında hoş nükt~ler kınrmata bat -
ladfar. Pariste geceleri ıtıklar ~öndürül iırken Majinonun yer altı dehllı:leri bir 
bıüo salonu ka dar aydınhktır. Cephe ı-erlsinde sık sık tehlike düd üklerf ötüp bal· 
kı heyecana verdil i halde Majinoda bu endişe de kalmamıştır. 

Bir Frans ız mizabcısı Maj inoda kabahat ~en bir nefere zabitlnin apından 
' u tehdidi savunıyor : 

- Bir daha yaparsan seni geri batlaıa yol arım ha! 
Gene bir Fransız gazetesinde ııöyle bir resim vardı. Genç faı..at mariz bir kar'ı 

neteri muayene edilirken doktor şa r aporu veriyor: 
- iki ay istlrıfhat etmek üz~ re Maj lnoya! • 
Bir baııka Fransız mecmuasında 1\tajlno hattının \!Ümle kapısını ıösteren bir re. 

sim var. Kapının yanında şöyle bir l evh a asılı: 

- Pansiyon 1\lajino. Yüksek konfor, mııtl:ık lstirah at .. 

Paris 26 (Hususi) - Noel münasebe _ İnönü hi'ımil olan hususi tre'l saat 18.09 
tile garb cephesindeki İngiliz ve Fran- da şehrimize muvasalat ve yarım saat te
sız askerlerine üç milyon paket içinde vakkuftan sonra Malatyaya doğru yolu-

Parisin şuh kadınlan da Pazar tatillerini reçirmek için 1\lajinoya l'fdiyortar. 
1\lajhıo Içindekiler için bir keder cure yeri olmall a kalmıyor. Uzakda kiler için de 
J,ydo, Versay, Fontenblö ribl gezip ı;örulect>k bir tenezzüh sahası oluyor. Dar b bu 
~ekilde biter ve Fransa şimal hududl:ırnıdan emin vazlyete relirse Majinonu n yer 
altı salonlarını eğlence yeri haline getJrmek mümkündür. Zaten şimdiden Paris'te 

1\Jajino ismi ile yeni yeni salontar açıldığ ı söyleniyor. Darb denizlerde ve bavalar. 
daki kanlı çarpışmalara ratmen Insan ~a~·lah noktasından harb denemiyecek bir 
şt-kilde devam ettiği için ilk zamanlar duyulan korkular tamamile unutuldu. Ve 
işte böyle muharib ere bile harb nükteleri, Jıarb fantezileri yaptıracak kadar yu • 
mnşadı. Temenni edelim Id böyle böyle de nihayet bulsun. 

muhte"if hediyeler dağıtılmıştır. na devam etmiştir. 
Dcmokrasilere karşı sempati besiiyen Bursayı ziyare t 

bir çok memleketler tarafından gönderi- Ankara, 26 (Hususi) -Milli Şef İsmet 
len bu hediyeler arasında, yükselt kıy • İnönünün gelecek ay içinde Dursayı şe. 
metli eşya da bulunuyordu. reflendirmeleri muhtemeldir. 

, 

. ' 





SON POSTA Sayfa 5 

( lla.berler· J 
T lfti 

•• •• ksi ile dolmuşa yo cu 
nak iyatı başladı 

manyaya 
gönderilen 
hediyeler 

Eminönü ile Taksim, Pangaitı ve Şişli araSlnda 10 
12,5 kuruş mukabilinde yolcu naklediliyor 

Almanyadaki tücc.trlar ve müesseseler 
ve tarafından şehrimi7.de ötedenberi müna

sebette bulunduklan ticarethanelerc mü. 
teaddid mektublar gönderilmektedir. Bu 

Büyük bir meharetle dükkan soyan 13 ve 14 yaşındaki 
çocuk hırsızlar adliyece tevkif edildiler 

mektublarda kaşar peyniri, traş sa bunu. Biri 13, diğeri 14 yaşında. iki çocuk1 lasatan şu cevabı vermiştir: 
Eminönü - Taksim - Pangaltı - Şişli Yeni şekilde iyi netleeler alındığı tak- tereynğı, !asulya, mercimek, nohud. ku- ya.şla:ından umulmıyacak ~ır mehare.tıe - iBu vesika herhalde sahtedir. Tah-

trasında taksi otomobillerile dolmuşa dirde bu usul Eminönü _ Kasımpaşa, E- ru bamya, tahin ilelvası, lokum. in- Har~ı~e- Al~ınbakkalda bır bakkalı):e kik edilmesi Jazımdır. Biz daha bu zatın 
to!c~ nakli!~tı usulünün tatbikine evveL dirnek~ _ Beyazıd, Eminönü _ Beyazıd, cir, ürum gibi maddelerden gönderilmesi ve tu~.uncu dukkanını :iOymuşl_?-rdır . . Bır ~smini öğrenemedik. Kendisi, evvelce de 
l\.1 f!Unden ıtibaren başlanmtştır. Karakoy _ Şişli. Karaköy • Ortaköy _ Be- istenilmektcdir. 1 kaç .gu.n evvel vukubu!a~ ve. d un ad~ye. lstanbula cSeyit Gulab Şah Abbasi» a-
Beledi~e Eminönü - Taksim hattı için .sikta.ş. Beyazıd _ Edirnekapı. Büyu""kdere- Bu maddeler 20 kilovu geçmemek ve ye ıntikal eden bu hadisenuı, tafsılAtı dında bir Hindli olarak gelmiş. 

lo k J T k ,. t ı ı·ı ·· d ·ı k t·ı şudur. ~ uruş, Eminönü _ Pan~altı ve Eminö- aksim hatları ve şehrin di~er semtleri o ıpos a sure ı e ~n erı me şar ı e 13 . d Meh d E . kad 14 Buna karşı Galib Efgani itiraz ederek: 
nu ş· 1 d 12 5 k ·· t d d Almanya k d"l -ı..·1rn kt d" 1 )aşın a me mm, ar aş~. ._ __ • ış i hatları i~"in e • urus ucre arllSln a a tatbik olunacaktır. Bunlar- ya sev e ı euı e e ır. ya d Aı· b" d .. ,_,_~ k f"kr" · - Ben Efnan.istanda cio..,i"tdıım, orada ·ı.csb· " ~ . . , şın a ıye ır UAn4D soyma ı ını ,..,. 

ıt €lmic:tir. Fakat şeförler bu ücreti dnn Kasımpıtc:a - Eminönü ve Karaköy - l:alnız bunların para mukabılinde ol- telkin etmiş bir gece ikisi birlikte bu ka- bav yerine sevit denir. Guliib meselesine 
~~ ~kta v~ ~önü - Taksim ~~!1 Şic:li servisi i1k ()larak a~ılacaktır. ınayıp hediye oldu.l!unun tasrüıi lazım rarla yola ~ıkmışlardır Cocuklar Altın- ~e'inee. bu Galibin yanlı~ o~unmasmdan 
nci ku:u~, .E;nınonu- Pangal.~ı ve Emıno- Dii!!'r taraftan talm ne dolmusa yoku gelı;ıektc ve. bu takdirde mürselüleyhine bakkalda Koço ismind~ birine aid dük- tevcllüd etmiştir. Diğer taraftan benim 

- Şışlı ıçın de 15 kuruş ucret konul- usulürün tatbikine müsaade olunması o- verı1mektedır. kfmı bu iş için münasib görmüşlerdir. soyum, Abbasi hali!e'erine kadar daya-
llıasım istemektedir1er. tobüc:çüler arasmda memnunivetsizlik u. Şehrimizdeki birçok mües~eseler do~t. Caddede kimse kalmadı~ bir sırada mr. Bilahare, Yemen tabiiyetine girdim. 
t Şoförler ayrıca taksi ücr«>tl~ri!_lin bi~ vandırmıştlr. Otobüscill~ veni .sekljn 1..-a- Iarına ve münasebette bulundukları fir- dükkana yaklaşmışlar, kapı kilidini kır. Efganh oJduftum için. lakabun Efgani 
-d.a:r~nı ~olm~şn . ~dam .sef~lcı; ucretlerı zanclannı sekteyc uğratacağından bahis- malara Almanyada ook m!lkbul" ıteeece- mak ve pencere demirini sökmek sureti- oldu. demiştir. 
~ cesmde mdirılmesıne ı~n olmadı- l a'akadar ma"kamlara şikav('t etm~>l!'e ~ tasrih edilmekte bulunan bu kabil vıl- le i~eriye girmişlerdir. Muha"keme, iddianemenin serdi için, 
ti;~ı anc~k karc:ılıklı sefer yaJ?mak su:e: bac:lamı~lardır. · H~lbuki alakad&rlı>r Y«>ni başı hediyelf'ri ıtöndermekte veya ~ön- Kasadaki paralarla, bir miktar rakı, başka bir güne bırakılmıştır. 
il _ta~ masraflarını ~ıkarabıleceklennı kararlann. !ehirdt>lrl nakil vasıtalarının derrnek için hazırlıklar yapmaktadırler. tütün, jilet vesaire çaldıktan sonra, firar ftrmcılarln belediye cezaSI 

ert sunnektedirler. halkın ihtiv.acına kifayet etmediği gör.i- etmişlerdir. 
li lialk taksi ile dolmu.şa yolcu se!~rlc- ]erek verildimni halkın pek tabit olarak KörnUr salıs depolari Bilahare, .zabıtaca yapılan tahkikat rafedildi 
c;o~den mcm?.un görünm;.'de v.~ taksilere en rahat ve koJ~vlıkla yanılan nakliyata ~ neticesinde meharetle iflenen bu sirkat 
l'etir.ıtğ~f Röstd ennE e~~d~r. $To~er '!mL ra~t 1!Ö5tl"'recel'!ini neri sürmek o ve o. f "'bel o··ru or vanakl~:,s,ı._:~~re.rini.n iki küçUk. çocuk olduğu Belediye nizanınarnesi hila.fına olarak. 

ara ın an ~ınonu, aıı.:ıım, ran- tobfisrülerin 11er "ın·d~n CVV('] ~fprJerini ag g y ...,.. ... ,"'1... ekmekleri ldi~da sarmadan satan fırın-
rıtı ~ve Şişlide otomobil durak yerlerine intinma kovmalan llzım geldi~ini bn- :~feh~ed E~n ile ;Ali ;ak:nlanara~. cılann Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah-
~lalar .asılmış ve Eminönüne bir inti- dirmektedirler. Kömür fiatlarının muhtemel teref!üü~ , ll!:uddcıumumili~e. teslım ~umış ve kü- kemesine verildik

1
erini yumıştık. 

~m. :memuru konulmuştur. Duraklarda Filbakika şehrin muhtelif hatları ara- nü önlemek ve halkın ucuz kömür ala bil. çükler,. ~apılan ~tıcva~lan sırasında, suç- Fırmcı1ar, :ııarbin doJturdu~ knğıd 
~lı~ taksiler yolcu aldıkça _ h.ar~"ket sındaki oto"bn.c: sef~>rlPrl halkın daimi si- mesini temin e~me~ maksadile Bele~iiye ~:;~~rı::ı~~a~tmışlerdır. Çocuklar sorgu.. buhranı dolayısile. elanex1eri kAlıda sa-
• k ekte, bun1arın boşalan yerlennı dı~er ıtA~tin1 muclb o1ma'ktadır Pivasada. iş tarafından şehrıminn bazı semtlerınde p · ~ bu t• tık C ld rıp satmaya imkin olmadı[tını ileri sürü. 
\a Sil d ld ktad Doı -•- ı: . . . • to t k d t k - - aramız yo~~u. ,... yap . a ı- 1 d llak er o urma ır. musa yu.u;u uvl!!n 165 ~bfisten pek coln.ı bomk bır P an ve pera en e sa ıc: vapma uzere ğ yi . <i -türüp tt k, Yakub yoc ar ı. 
<1~ ·livatı usulü Emniyet altıncı şube ınü- halde bulunduhından eok defa biran f!'V- depolar tesis edilmiş olduğunu yannıştık. . ıın_ızdşc b.erı ; f 0 ·b~ 1 

.. "T"k Mahkeme. bu ciheti Beleeliye İktısad 
.:~lüğü m(murları ve şorörler cemiyeti vel işlerine Yetişmp_k, kavı;nsile otobüse Son günlerde bu depolardaki k.öm~rlerin 1 ıst~ınd e . 1[ n; a aşıınız ıze ~ozcu u t~leri Müdürlüğünden ve fınncılar cemi
k ulllessillcri taranndan sıkı bir e ~ilde binMt vol cu lan. lastik patlamacı veva halka, hususi ticarethanelerden daha pa- e ~ c~~ş .e~ ır2 . . Mkimli~· yetinden sormuş, vaziyeti etı·aflı çekilde 

81~trol edilmekte, Jıeiha~ bir intiznm.. motördc bir ~ırıza olma.o;ı gibi sebeblerle nalıya satılmakta olduğuna Mir ortaya .1er ık ısı e, 1 ıncı "?;tgu '-b t k!'fıne tetkik etmiştir. 
<..ıt;<ın l d ·ırr ernekte- b . ' k ı ·aa· 1 ·ı . ven ere , sorgu arını mu eal\.4 ev ı e- Netı",.cde, halen buna imk§.n olm.'ldı~ı 
~ E> vu muna mey an verı ı van vo1da lnn!kmakta ve n,.k1t>nP~ fnv- .~r.: şa~a_ar cı arı ~ış ve ı ıa :ır ı erı dilmişlerdir. " 

-. davı tam olarak tf"mfn edememektedir- suruir~mştur. Bu vazıvet karşısında gerek G l"b Ef , d na \'e fırıncıla.r hakkında vazılan be,ed' 
30 Pıyasada mevcıul 1014 taksiden .:Yiizde ler. Al.Bkadarlsr tak~ ne dolmuca yolcu BelAed~ve satış depolan~da, gereks~ hu- a 1 gant _ar~sma ye cezalarının ref'ine karar Yermiştir. 
~ dolmuca yolcu nakliyatı usulıle ca- naklivat ucrulü ivi bir SPkPdP tatbik eclil. SUSI _tlcarethaneler nezdı~de yaptıgımız devam edt1dJ 
de ağa talib olmuşlardır. Diğer taksiler diti ve şelırfn di~r hatlanna da teşmil t:.tk~kata nazaran; BeJe?ıve ~epola:,mda . . . . Askerlik Işleri: 
~kalınacak neticeye ~öre peyderpey yeni olundum takdirde nrllsbet neticeler &lı- somıkokun tonu eve teslım edılmek uzere Perapalas oteli sahıbi Mı.sb~ı •. ot~lın-
ıı.....:li yatbik etmeğc başlıyacaldardır. ,.,rtC'::ı~n; .sövlPnıPkfPôlrl~r. yirmi iki lbucuk lira va satllmaktadır. Ay-} d~ bedava o~rara~ dolan~r~ıgı ı ddia e. ~ ni kömürün husust dPpolardaki satıEt fiatı dılen Yemenlı Galıb Eipnının dutıl$ffia- lwa hizmeill gayrimUslim erler 

K;rr·s 1 1 oo··rt ay lt k bı·r çncuk ise. 21.27 lira araçında ~ehalüf etmekte- ı sı.~a. Asliye a in~i c.eza mahkemesinde çağınlıyor e en pat 0 ça a dir. Di~er cins kömürlerin fiatı da bu 1 dun .~e ~evam edılm.iştir. . . Beynjtlu Yerli Ast.erllk Şubesinden: 
• tarzda Bel~dive satıs deoolıtn lt>hinrle e- Dunkü celsede suçlu vekılı mahkeme- Şubemiz yerlisinden olup henüz ~kerll~lnl 
ır hırs·z a tandı z h~rJ nerek o"" ldu hemmivetli surette fiat tenezzülleri arzet ye arabca yazılmı$ iki telgral ibraz eto;i~. yapmamil 385 do~umlu ve bunlarla muame-

mPktPdir. bunlar mahkemede okuna.ralt, meallerın- .bi b-t- k hi metn gayrtmUslim 
~ y ı K d k.. · d ı d den Galib Efganinin Yemenle alfıkMI oL. leye ta u un ısa . z 

~· ~ gün Beyoğlu Bnhkpazan kili- Evyelki ~ Kara~mrükte küçük bir a nız a ı oy ve eıvarı epo arın a d w 1 1 t S 1 kT 1 1 __ fl erler (l..."lSa hlzmetH t.abıb vıe -.eterlnerıer ha. 
4\.; 1~~ iliadet .sırasında garib bır hırsız- 1 çocuğun ölümile neticelenen bir zehir- yapılan satıslarda 70 kuruşluk bir nakli- l ugu kan aşı mış ır. ·· ıu~bve .~ 1 ~;::~ a- riç) ehllyetname derecelerı ııe olursa ols'Jn 

•14t(tise i olmuştur ılenme hadisesi Im.......... ye farkı J."Örülmektedir. rı~ 0kku~l~ınyı mu el b"' .sol:ka~lm.ave derhnl asıtere seTi:edllecektlr. 
'rak ·" 0 

uq•W<A· • • • muve ı ının emen e ır s a ası o -
~ ~hnde -oturan ı.stepan adında biri Xaragümrükte Tail sokalhnda 1 nu· _ ~aPn:afıh Bf'~edıv_: t:u ııakıl. masrafını dığı yolundaki iddiaların varid olmadı~ı- Bu m.&.~dla bunlnrın hüvlyet cilzdanlan. 
baş lkı -glln kilisede ibadet ederken, yanı maralı_ e:-d~ oturan Makbule ~dınd:ı bir duşur~bılmek icın kom:ır sevkıvatım da. J nı telgrafların bunu isbat ettiğini söyle. ıu;kcrl elı!lyetnameler1 ve diploma.ları Ue olr
lıa ıra koyduğu paltasunun .arkadan uza- kadın ıkı gun evvel kalaysız bır tenoere. ha miisaid vasıtalarla yapmağa karar ! f ll.kte 29 Blrlnclk!nun 939 cuma sabahı P-
tUk ~ir el tarafından yavaş yavaş çekil. den yediği yemeğin tesirile zehirlenıne vermistir. mıri~;acı Misbahın vekili ise buna hU- beye gelmeleri UAn olunur. 
~~~~ş~~~~~~~n~~Mmi~~~~~ H~~~~uk~~~~~~d~-=~~~~~==~=~~~·~~~~~~~~~~~~=~-----~~• 

~\'kı beklernistir. Makbule emzikte bulunan Nurten is- }anna fazla ratbet .p;östermektedir. ( M. Turhan Tan ) tn canazası· don kaldirildl to " a.t u meçhul elin ~ahibi aniele 'Pal- mindeki çocu~na bu esnada ~.it vermiş v 
ltı~ İ~epanm yanından ıunus. kiHsede- olduğundan, çocuk ta zebir1enmiştir. He- /nhi.

8
nrlarda .• 

:tan esi! kalab~a rağmen çok cüretkfi. nüz dört aylık bulunan Nurten kaldırıl- .., 
lla$i bır tarzda ha1k arasından kaçınağa <:lJğı Çocuk hastanesinde ölmüştür. 

T!llışbr. Piyasaya külliyetll miktardıa 
'tın t'fe lığııdı~mı şa ıran t~p2n palto- Polis te : şarab çıkanldı 
!h;:...u .asır.an bu :m~hul fahsm peşine düıi-
.ı~ 1"e de b" ··dd t hır ·· t.-,r.ısarlar İdaren .!t'n~!lşı münasebetlle 
"'en J. • ır mu e ı.onra sın goz- Denize auş·· en bir adnm kurtarıldı l\ nvbetmiştir. plynsaya kiilll~tll miktarda prab çıkar -
\li~"~~fiyettt'n haberdar olan .zabrtn ha. Ortaköyde oturan Hü.~yln admda biri dün mıştır. 
~rf''': VUkuundnn losa bir zaman sonrn Beşikia.ş vapur iskelesinde dolaşırken mü ~ Koçhisnr tuzlası istihsnlatı 
sab, r hırsızı vakalamıştır. ,Bu adam vazenes1nl kaybederek (k!nlze düşmü§ ise de, 
~ 1 "'l'ı hırsızl"rdan Leon adında biridir. etraftnn yetiş.enlcrin yardımlle kurtarılmış- artıyor 
li~ll ""tıc;unu itiraf ederek adliyeye tes· tır. Bu l1ümıe netlce5hıde bir bayll su yu _ Koçhls:ır gölünde bu senekı tu :l&tihsal!tı 

l'rifl:rniştir. t1ı.n Hü~eyJn, baygın blr bale geldiğinden te- bu ayın dördünde hltam bulmu~tur. 
dan edilmek üzere Beyoilu hastanesine kal İstlh&ıl mikları 3 senedenberi hayll art_ 

1'{ "t f 1 dınlmıştır. mı.ştır. Bu gölden tuz çıkarılan iki tuzla -
~ T ' iR ~r : dan Ya;-şan tuzla.'nnın bu se~kl ıstıhsal" 

t Dün ÜÇ -vesaiti ııakliye kazası oldu· 30 bin tonu, Kaldırım tuzlasının 1BUhsaU de 
S "~ ilı~ ticaretin tcşkitiıtinndınlm:ı Dün ~ehrlmlzde ii~ 'Ye.Salti nakliye kar:nsı ll bln ~onu bulmuştur. 

topl:ıntıları olmuştıır : İstihsal mlktarı ge()en tenel~~ n!sbetle 
l)~ 'I'k . Ni~antaşında Çınıır sokağında Ihlamur çok fazl:ı.dır. 

Cllltu 3,_ a~t Vekô.leti ~llfı.tlaruiuma :mu apadunanmda oturan Lill, İstiklAl cadde ~ 
a~" .... vet Berklnln riyascti altmda ve sln'len l!eçerken ~oför Nurettinin idaresi::ı.dc- Tabii kanyak kara sakız üzUmünden 
Oı1a!'n~~ lllüdürü Faru~un l{itlraklle Tıcar-et kl ltiGb sayılı otomobUln çarpmasUc ba§m _ yapılıyor 
l'aıı lt Yllmu,.to. ihrııcatçılarlle, tl!Uk ve dan ynrnlanmıştır. İnhlsarlar İdaresi, tabll kanyak lmaline 
~ \! '~cnt blrll~l idare Iwyetl, deri, çu. y ı t d ı ...ou ~ " h basladı~'~• zaman lpt1dal madde olarak ,_.a _ 
ta~- ~- 1tha1at.çilıın n}'n "R~n top - nra ı c av =ı me .. uzere astaneye kal prncak ırfimmu·· kullanmı .. tı. " 
~ .""'-'" dırılmış, suçlu 10för yakalanml§tır. .... ., 
lthaıa~.lantılarda ihrncatç:ıların birilk 'Ve Karnçeii!leıSe Kireç soka!ında 45 numa _ İnbisar lAboratuarlannda ve fabrikada ya_ 
feltkliJlçııarın llmited ~ketleri hallnde te • ralı erne oturan Ali, dün Kuruçeşme cad. _ pılan tecrübeler netleesinde tabil kanyak CeMze mnaıiminda biT iatıb4 
h~ erıne ald proje1er görü~ülmüş, ayni desinderı geçerken Bebek Jstlknmetinden ge. lmaline en elYerişll üzümün, Gelllıolu, U.p. .,;. . . T ed b~ h ~6 ,__ı. ;ıı_ ,_ :ı...ı 
,~and 

1 
v r ad A blr sekl ve Çanakkalede yetı.ten kara sakız n _ ustad M. Turhan Tan (Samıh Fethı)- ı anın e ı ayatınuan gııuı!ew:ra.en ıu· 

~ Ca ~ccarları alakadar eden mevzu - eınld ~e la24s2ı ıılnuah ttabsın kullanmakta zumü oldu~u anla"ılmı.c•tır Evvelce gayet nin ölümünü dünkü aayımızda teeMtirle tab halinde çıkan en iOn eserlerini kay-
~ .,,.11us edilmi- o uı:;u say ı usus otomobll1n sade - 6 

" -. • h ı._ . t"k d tm · tm Bnalın bu riihulü 
t-...:." ~e 'i"'-'.. me!!m marm lrnt:ırat ;raralanmı tır. az miktarda yetişen bu üzüm, İnhlsarlar i. aud vermış ı . . " e eyı unu u.şuz. --· 
~ıı~t ler blr lk\ gUn zufında kat"lyet ş daıP.slnl!l te~vlkl, baRcılara cösterdi~ ko _ Merhumun cenazeaı dun saat 12 de Ka- tamir edelim: 
t~lnc.!a.n .. ~~- testUWandımıa m\ldtirü ta. Yaralı h~ kalcluılmı§, 'lıtazaya ~<te - laylıklar ve verdl~l avanslar sayesinde sekiz dıköyünde Cevizlikteki evinden kaldırıl. Atatürk, Safiye Sultan, Hind denizle-
~\'·b~ ·~..ra}'R göt-ürü~~ V.ekiletin beb olan Vasıf hakkında takibata bafJlan - - bl 1.0• k ıl k k 1 1 mı~ ~irketi Hayriye vapurl'e Sirkeciye rinde Türkler, Devrilen Kazan isimleri ·2 .ar~dlle _ mıştır yuz n .... oya çı ar ml§ ve anya mal n. ' .' .... _ . · . _ .• 
i~l cektlr. • de knrl\ saım: üzümU i!!l.mıek tmklnı Msıl ~eçınlmıştır. MerhumUl\ tabutu bura- altmda bası~ olan eserlen mu'harrırın 

hdllll 'Jnkmcb demir "th li Üçüncü kaza da Fatlht.e olmuf, ı:-atıhten olmuştur. Bu yüzden tabll kanyak kalitesi dan itibaren el iistünde Ankara cadde- Türk edebiyatma hediye etti~ d&erlerin 
b 

1 
1 a ne Edirnekııpıya gitmekte olan §Oföc Ismallln mahsüs derecede yilbelm~tir. sinden geçirilmiş, Divanyolunu takl·ben 

1 

arasında müstesna birer mP.vkie aahib. 
~~~''lıı:ın aş anıyor ıaareslndeki Cihangir otobüsü son süratile Beyazıd camisine götürülmü.ştür. Cenaze dirler. 
~~ı~ fıcU demir i.h1::t}'uını karşıln • Fevzlpns;n caddesinden geçerken birdenbire Yeni açılan tütün piyasası alayının önünde birçok çelenk bulunu- * 
tııı:ı.ı cıı~ lta!yadazı mamul demlr ithall !çlnlar«a ~!terldl fırlamtştlr. Otomobil bir mtid Samsunun Madcn dizi tütün pl as b yordu. Cf'naze merasiminde İstanbul Vali 
~ nır benı~ Yaptı~ı teklinere cevablar gel- det gitlikten sonm .JOför taz:afmdan durdu- ayııı 23 ünıSe a~ılmıştır Fiatlar n ~ı ası _u "'" BelNiive Rei.,i Liıtfi Kırdar, Mua\•ini Turhan Tan'ın çocuklannın t~ekt..--HrU 
'W!. l:ııl'\1ı. n fiatıarı bütün dünyada artmış rulmuştıır. Kaza esııasında nüfwça za _ r~ 143 ııe 83 ktmıa ar~ d t hal~! ~re kgo- Hallık Nihad, Emnivet Müdür Mucıvini , öl" U d 
lqı. ~ l'flunlann Ye harb sigortnlnnnm ylat olmamıştır. tedlr · " n a e e me - Daniş, Necmettin Molla, Profesi:ir Ebuhl- A7.1z bab:unız Turhan TAN ın um 

0 ~ 
~ceı: ıı~~e lnzhn:ı.m ıctmiş oldn!nmdan ge~ · la, Jıaı.ctcci, mccmuacı v~ mntb.aacı)ar, layısllc gerek bizzat cena:e merasiminde bu-
ll '1 tılab lrın kUo.su gümrül:süz 13 ııturuş:ı Yeniden iki ilk okul yapılacak ~·······-··--~--·······~·······-·······--·····--· mf'rhumun dostlan b ı'unmııc:lardır. Ce- 1uumak, gerek çelenk gondermek, telgrafla 
ı0~~:ı de!:ektır. Buna mukabil İtalyaya vau ve Belediye Rel31 Uitfl Kırdar Mer_ R T H A L naze qla~ Anknra caddı:asindı>n gf'ctij:!i ve mek~ubla tazlyet ederek bliylilt elemlmlzl 
l1tı l 'anbuı ;hraç ccUiccektlr. Bunun kUo--..u cnndak1 çırıe snra.ylar blnaslle Şlşlldekl Sü Esbak Hicaz Defterdarlarından Y Dl esnada kıtabcı1ar ve matb:ınlar kepPnk- tesliye etmek lütufkArh~mda bulunan dost. 
'~a:;-k ~anbtıklduru§tur. Bu suretle Ihraç e- vart Blnlcllilt Okulunun bulundu~u sahada Muhasebat azalı!lındnn mütekaid emer~~~ lerini indirmi.ş buluBnuyordlardı. isi d k ıarımız:ı ayrı ayrı teşekkUre teessilr Te ıztı_ 
a.ı. "ır ·r a 5 bin ton knaar demır b!r modem nk :ıtuı ıl . Cenaze namazı evazı cam n e ı.. A b km -~te~ ~§Vlkt &ana 'kanun - er- o Jap masını muvalık Hac~ Ihrahim Necmettin Efendi reflkıısı Ba- JınmlS ve buradnn otomobil'.t>r]f' Edırne- rabımız lmkun ıra ıyor. 
~ C!e llli!nlJcJ·..ete ;r ı ~dan Istifade gormu~. ve 1eab e!C'D tetkfkatm lerası lçln yan Ruktye Zahlde Seyda 25 Birincikanun kapıdaki Sehidli~e gidilerPk merhu>n e- Başta, cenazeyi yUrü~cre'lt takib etmek 
~ llUrı~rlnın de lO :;; §tm ::lerln hur. alAbdnrlnra emir verml§Ur. Mııarlt Müdür_ 1939 Pıwırtcsi günü Tefat etml~Ur. Cennze.sl bedi isUrahatgahına bmıkı1mıstır ~ .. ta- lüt!ur.dıı bulunan sayın istanbul Va.llsl ol-
llt~aecııı:nektecUr. İtaıy: ::~. ulııcağtl " 1 .tah lüğü bıı hususta fn_allyete gaçmişUr. Yeni Er~nköyünde Sahrayiceditte Etheme!endl dm <>i1r>sine bir kere daha en samimi ta ' dc~u hnlde aUemlzln bu sayılı elemine 1~ti -

b.... \'e ha ... ume ancak okul lç!n Şlşlldekl Suvart Blnlclllk okulu sa k ~ d :ı.J '-"~ı.- d '"ft'dır·'· a'- "fth . · ı ~ tl_,_ ın demir ithaıt k blU d 80 •&ın a.~ ıw,.. un en ...... ....r "'- ._ ra. ziyetlcrimızi sunarl7 rak eden zevııta teşekkürler1miz1n iblA.~ına 
'lltıcı --..ır ihracı ~~ mu n n e mn hası istlmlAk edUecekt1r. ylccdlttekl allesi kabrlne gömülmüştür . .Mer · *. _ 
~e en:ı.n bu tnemlek ~t Usan:s vennette -oldu_ Şehri!! dl~r bazı semtlerinde de yenı o - bume ı:allhatı nlsvnndan ve h:ıyırsever bir jHitufkfır tavassutunuzu rica ediyoruz. 

ktsa bir zamneden lt.hallıt bu IŞCltilde kuUa.r ins:ıQ hususunda t.etldkler yapılacalt. 1n"landı. Allahtan maRflret ve allesine de sa Ttırhan T -..ı 1 son eee .. ]eri 'Merhumun re!ikast Ojla 
n a yapılacaktır. tır. bırlar d!lerlz. - Dün ebediyete intikal eden Turhan 7ahfde TIL~ t'urtıan TA."( 



6 Sayfa SON POSTA Birineikinun ;!.,. 

C Tarihten sahneler =ı 1 Hi:li.seler Karşısında 1 ıır 

KOMCR VE TAKS~ 
Bi olur ş 110 Yu~u a D ünkü garetelerden biri şöyle - Gene bir misafir gelmiştir· J{ 

bii sual soruyor: Derler; ve pencereden bakmak. za Ül' 

_ Belediye depolarına! kömür lüks metine bile girmezler. Halbuk~ kö~tu 
kamyon da; yahu d da ne bileyım u .... 

taksllerle mi götürülüyor? açık bir nakil vasıtasında getirilse; go 
BeledJ,ye depolarma kömür, lüks recekler: 

taksiler içinde götürülüyorsa, buna bir B k k.. .. buJdtl 
diyeceglın yok. Eğer götüriilınüyorsa - a gene bir çuval omur dl rill' 
ben de bir sual soracağım: Diye hased edecekler ve hase e 

yg • r1mam 
Has oda/ı Tayyar ağanın enfigesi ve Alemdar 

Mustafa Paşanın tatlı hokkası 

. - Belediye depolarına kömür niçin den dedikoduya başlıyacaklardır. 
lüks taksilerle götürülmüyor? - Acaba piyango mu çıktı? 

Kömür gı·bi bir nesnenin yaysız aTa- .. . Muhakıkak veresi ye alm~tır· 
d }dtn 

bada, külüstür kamyonda nakline hiç- ... Veresiye alıyor, sonradan 3 

( " Son Posta , n1n t riht bahisler muharriri yaz1yor ) bir zaman taraftar olmadım. Hatta ev- bilir belki parasını vermez. 
lerdeki kömürlüklerin, zemin katta, ... İhtilas yapıp da eline fazl.a pa~: 
penceresiz yerler olmasına bile gön - geçermiş, bu paranın bir kısrnıle 
lüm razı değildir. Kömür eğer hususi kömür almış olabilir. 

İstanbutun kanlı Yeniçeri ihtilallerinin 
sonuncusu, üçüncü Seliıne ve onun başın
da bulunduğu yenilik hareketine kar
§ı çıkmış idi. Kabakçı Mustafa denilen 
bir zorbanın idare ettiği bu ilitililin kanlı 
sahneleri ortasında devrin mürtecilerin
den Aygır İmam, §ayanı dikkat bir tiptir. 

Asıl adı Derviş Efendi idi. La.kabını o
burluğu yüzünden almıştı. Üçüncü Seli -
min nimet ve lutüflerini görmüş nankör 
softalard'\S} idi. Ayasofya hatibi iken pa. 
dişa'ha ikinci imam olmuş, kendisine dö -
feli dayalı bir konak ihsan edilmiş, sekiz 
on sene içinde otuz yılda çıkılabilecek A
nadolu kazaskerliği payesine nail olmuş
tu. Şişmanlığı dolay:ısil2, Babüsaadeye 
kadar atla gelmek ruhsatma mazhar ola. 
rak akranı arasında yüksek tutulmuştu. 
Fakat, ihtilal başlar baş~arnaz, Aygır 
İmam hakiki hüviyetini derhal meydana 
çıkarmıştı. Selimin tahttan indirilmE'k 
telılikesini önlemek üzere tahtın nam -
zedleri olan şehzadeleri öldürtmesi ihti -
maline karşı onların emniyetini korumak 
üzere Yeniçeri'er narnma sekbanbaşı rna
zullerinden Osman ağa, ülerna narnma da 
bu Aygır İmam saraya gönderilrnişlerdi. 
Selim kendilerini huzuruna sünnet oda • 
sında kabul etmişti. Osman ağa. büyük 
bir edeb ve terbiye jle yer öperek der -
hal dışarı çıkmıştı. Padişah, ya~ına ve şiş 
manlığına hürmeten Aygır İrnama otur
ması için izin vermiş ve bir iltifat olmak 
üzere de: 

- imamefendi ne var, ne yok? 
Diye sormuştu. Bunu fırsat bilen Ay

gır İmam da ağı.ını açmış, gayet kaba bir 
tarzda: 

- Ne olacak, İsmail Paşa gibi dindar 
bir vezirin kadri bilinmedi, İbrahim ket. 
hüdaya itibar buyuruldu, İbrahim ketbu
da cihanı harab etti, onun şerrinden iki 
senedir Tokat arpalığını iltizarn edemc -
dim. Bütün memleket bu adamın eline 

Selimin sadık bendelerinden silahtar 
Süleyman ağa, hasodalı Tayyar ağa, Ali 
ağa, Emin ağa, şair yaver Hasan Bey v~ 
diğer Hüsnü Bey, Aygır İmamı: cBüyük 
hocafendi şurada bir kahve için» diyerek 
sünnet odasının yanında, avadancı deni -
len sofa bekçilerinin küçük odasına sok
tular. Birkaç tanesi kapıda gözcü kaldı. 
Birkaçı da oburluğu ile meşhur hocaya 
tatlı ve kahve ikrarn ettiler. Kendilerini 

dışarı fırlarnış, kırk gün kırk gece dilini 
çiğniyerek kırkıncı gün ölmüştü. 

TAYYAR EFENDiNİN ENFİYESİ 

Aygır imarnın nankörlüğü karşısında, 
sadakat ve nezaketi ile, has odalı Tayyar 
ağanın ne güzel bir portresi vardır. Ü -
çüncü Selimin hal'inden sonra idı, bir 
gün, sarayda Tayyar ağanın yanına elbi
sesi pejmürde ve sersem suretinde bir 
baltacı yaklaşmış ve çevreye sarılmış bir 

ona dost gibi göstererek emniyet verdik· kağıdı tc' ~e ihtiyatla gizlice eline ver
ten sonra da: cBiz size bir şey söyleyip rnişti. Tayyar aga da, bu kağıdı ayni ihti. 
bir işe cür'et etsek kimseye söylemiye - yat ile gizlice açtığı zaman üç:.incü Se -
ceğinize ve bize bir zararınız dokunmı - !imin el yazısını derhal tanırnı~tı. Şair ve 
yacağına bizi temin eder misiniz?:. de - musikişinas irnparator, hapsedildiği dai -
diler. Aygır İmaının kulakları kabarıver. reden. sadakatine emin olduğu bu ben -
mişti. Selimin bu bendeganının da Seli- desinden, iki satırlık bu rnektub ile en • 
me düşman oldukları :nuhakkaktı. He - fiye istiyordu: cBenirn rnuhlis sadıkım 
men: Tayyar Efendi; mecbur olduğum karote 

cNasıl teminat ic;ter~iniz .,. diye sordu. enfiye hitame reside oldugundan serian 
cMüslürnana emniyet vermPk vernin VP biraz enfiye tedarik ve irsalini mernul e
nikahı üzerine sart ile olduğunu bizler derim» diyordu. Bu emri derhal yerine 
7tıt•mz gibi ülerna hazretlc>rindcn öi!reni. getiren Tayyar Efendi, ı::ehadetine kadar, 
vonız, d<>diler. Bunun Ü7~>rin". AvJ!ır t Se'irne enfiyc göndermeği en zevkli me~
m:>ın, bu ndanın icinde ic:itecPi'!i Vf' ,göre - galelerinden biri yapmıştı. 
cr>i!i sevleri oda kamc:ından dısarıda lıic ALEMDARIN TATLI HOKKAST 
kimseve acmıvacai1ına imanı ve nikahı Al d M ·ı f p b 

otomobil tedariki imkansıısa muhak • Daha bunlara benzer, bunlara b
en~ 

kak lüks taksi içinde ta~ınmalı, ve ev- ı ı ·1 zemez ne er, ne er ... 
lerin en iyi odalanna konulmalıdır. Evlerin en iyi odalarına konuınıalı: 

Bugün cebinde bir iki lirası bulu - Kırk y•lda bir gelen aranıldığı hald 
nanlar bile taksi ile gezdikleri halde, kolay kolay ele geç~iyen bir rnisafir~ 
bir çuYalının değeri bazan aşerat ha - d k.: .. .. f kı Böyle bit 

· d k. k ı k.. ·· t k en omurun ne aT var. nesm c ı ra am a'rı geçen omur, a . . . . . ir de, orı-
siye kurulsa buna kim ne diyebilir? mısafır en ıyi odada ızaz edıl ·\1! 
Bir de şu var ki, bugün kömürü çuvalla dan farksız olan kömür, neden en lJ 

evine taşıyan tonla alandan pek çok - odaya konulınaz. tl 
tur. Bir çuval kömür için bir kamyon Evlere taksi içinde taşınması çok ~ıı~ 
tutulmaz ya, arkalıldı harnallar da or • vafık olan kömür belediyenin depo 1 
tadan kalktı. Çuvalla kömürü alan çar rına da ~ed.~n .. taksi i.~in~~ taşın:~s~t 
naçar taksiye koyacaktır. Hem bunun Mademkı kornur bugun ıçın en . il~ 
bir iyiliği de, komşuların hasud bakış- maddedir. Mademki evlere taksı d rı 
larmdan, ve aleyhte söyliyeceği söz - taşınması muvafıktır, taksiye evvel ; 
lerdPn korunmak imkanını vermiş ol- alışahilmesi için depoya da taksi i 
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masıdır. taşınması daha doğru olur. 
Bir k:-tpıda bir taksi durduğunu yö - /1 11 [t1ı.Jl 

rer. komşular: • J üm.tJt :7--1--11 .A 

C Bunları biliyor mu idiniz ? :J 
·· · · tt• y · d, t .:ı em ar us a a aşanın saray as -
~~p~k'?,E' VP:nın e ı.ü Pr:ıın e llr e_,~ez l'.:-· ki'U .günü; üçüncü Selim şehid, dördüncü Gıdanin vu"cude taksl·m·l Kulaklari boyall yankesiciler 
rx·r• , nr 1M!l!llın 7Pr•n~> cıı aıı,.,ı :lr. ll- M t f h 1' .k. . M h d . . .ı, 

•• •• ,. " <:. 7 ; . . . ~ us a anın a ve ı ıncı a mu un ıc- .. .. .. . ıll~' 
"Unrı: Sc ım~> k:ırc:ı;.~·m ;.~ .: 1 1 .. ~~ 1 h~ - His cdildi~i gün idi, Mahmud, Alemdar Yediğimiz yemegın, vucudumuze Blr tarihte Rumenler, yanke5~~r , 
rPr bırer c;avdılar. uc•ı u,un ~orunmı - Paşaya tatlı ve kahve ikrarnını emret - verdiği kudretin yüzde doksanı doğ - yapanların ellerini kırmızıy~ ~) fotl 
vrıcek ve kan cıkmıv:ır:ık n .. -ıc:ını c:PcE'rf\1 mişti. Saray halkı şa~kın ve rnütcrcddid, lrudan doğruya vücudUn dahiline ya· - lar, hP.r ay bu boyayı tazelerlerdı· . iJl 
muc:ta VP vumrııkl:ırl:ı bir ı:.rüzE>l, baVll - saray mutlak bir anar~i ıçinde idi. Kah- ni, miJenin, kalbin ve bunlar gibi u - kesiciler ellerini fŞÖstermernek lÇutl 
hnC'ıva k!'l~::ır növdülı>r: h:lk:ırpt ettilr>r. vecibaşı aramp bu!unamadı. Has odalı zuvlar:n hareketlerine sarfedilir. Ken- eldiven giymeye başlamışlardı· J3UI''ıııJı 
!"'on,." hıı71ıru ht-ımavurırh bir rt::ı\.ıl bö •]P h k tl ·· · 1 b ak · kU 0 

C' Tayyar ağa, o zaman sarayın ihtiyar. e - di irademizle yaptığımız are e er, uzerme e oyarn yerıne 
,..n.,bsizlikler yapmıyacağına tövbe ettir - rnektar adamlarındn idi. Bir tatlı hok _ spor vesaire için ancak yüzde onu kal- boyarnayı daha muvafık buldular· 
dil!'r. 

Ücüncü SE'lim tahttan indirilince, Ay
qır imam, dördüncü Mu,!:tafo yaranının 
başında, saraya sık sık gelenlr>rden biri 
olmustu. Fakat Enderımu hiimnyuııda 

kası bulup paşaya götürdü, Alemdar Mus mıştır 

* 
tafa Paşa, hokkaya bakıp yüzün:l buruş
turunca, Rusçuk ayanının zehirlenmek -
ten korktuğunu gören Tayyar ağa, he -
men, Paşanın huzurunda tatlı hokkasını 

Toplu iğneler ne olur? 
* t 

120 günde devriAlem yapan.~~!~ 

.avadanC'ılar oda!>ı• yaranınnan birine kaşığı ilc iyice karıstırdı; bir kaşık alıp 
rastlayınca, kendi'erini ırözurn ilc Vf' bü- yedi, ve kaşığı tülbendle silkerek hakka ·ı 

teslim olundu! tün kin ve gazabile süze>r, başını sallıya- paşaya tekrar uzattı. Alemdar Mustaf;ı 
Dedi. Selim rnütcessir oldu: ,.:ıkk sürat1P geçer giderdi. P~a. bundan fevkalade memnun olarak: 

Toplu iğne hiç bir zaman eskimez, fa
kat yüzde daksanı kaybolur. Bu yüzden 
dünyada toplu iğne istihlaki pek tuzladır. 
Yalnız Brirninghabrn şehrinde günde 30 
milyon toplu iğne imal edilir. 

Bir İtalyan postaya bir devrıadirıs 
seyahati yapacak ve bilahare ke!l .rrıub 
gelecek bir kart vermiştir. K~rtta }lıS .. 
telif memleketlerdeki muhtelıf şa ısfl 
ların adresleri yazılmıştır. Kartı ~rllt' 

- Öyle değil .. öyle değil... Aygır İmam, ikinci Mahmudun cülits - Aferin ihtiyar .. a be sen akıllı a _ 
Cevabını verince de heriki ayni kaba ettiği yıl içinde öldü. Ölümü de pic:boğ<ız- dam imişsin... * 

te" kendi adresini çizdikten sonra .. nd' 
postaya verecektir. Bu kart 120 gı.ı 
kendisine· dönmüştür. 

eda ile: lığından oldu. Terrunuzun sıcak bir gü • Diye iltifat etti. Fakat, saray adab ve Temel taŞI koyrra merasimi 
- Ne bileyim, biz öyle işittik!. nünde, rnüverr~in tabiri i'e eçıkacak ca- erkanı hakkında en ufak bir bilgi ve gör- * 
Cevabını verdi. Bunun üzerine Seli - nh pastırmalı yumurta istemişti; ve ta- güsü olmıyan Alemdar Mustafa Paşa. tat- Temeltaşı konulması merasimi pek T l k 1 d "IAC 

min canı adamakıllı sıkı larak, imaını h u. ma m kırk yumurta ile pişirtmi5, sabanı da ı ının tamamen yenileceğini san dı, hokka- eski bir tarihe maliktir. ilk devirlerde U Un U. Un en 1 il 
zurundan nezaketle kovdu, hizmetkar - silip supürmüştü. Sonra ateş basrnış. yı Tayyar ağanın elinden alıp içindeki insan kurban ederlerdi. Bilahare hay Bazı böceklerin sokmasına kar~~ 0~ii 
larınn: cternbel bardağb denilen b:lyük b;ırdak- rniskli ve arnberli macunu kaşık kaşık ta- van kurban etmek adet oldu. Ve niha essir bir ilaç, tütün külüdür. TütU bO" 

- Götürün hocaiendiyi, rahat etsin... lar1a soğuksu içmiş, hastalanrnış. dili şL mamen yeyip bitirdi. yet temeltaşı koymak merasimi bütün lünde bulunan karbonat dö pot~Sdif· 
Dedi. c:in büviirnüc:. öyle ki :ığzın.• ~ığama'<'1n R. Ekrem dünyana kabul edildi. ceklerin zehirlerine karşı müessır 

~~~============================~====~==~==========================~==~~~~====================~~====~====~~.1~gerıÇ: - O halde altıda 1ilan?.. •So!l Posta- nın tefrikası: 43 yoktur. Kızun, aşk perisi denı en ](ti~l 
_ Dedim ya; saat tayin edemem. Er- lere musaHat cadının gözlerine çe rı~ 

ken kurtulmata çalışacağını. Mümkün E U ~ 1iiiii~~~~~iiiiiii~ perde yüzünden ne hali düşün~y.or~ııgıtl 
olmaz da biraz geç kalırsam şimdiden ha- ~ n ~ de istikbali .görüyordu. OnunkıS~baı:cttl· 
ber vermiş olayım. bir hevesten, ateşli bir .:ırzudan 1 ıa ge " 

-Benden evvel gelirsen?. •• e e rD m· M Bu hevesin ve bu arzunun za~n. getlr 
- Seni beklerim; sen benden evvel ge- A m IR 'liP 1 M 1 N 1 çeceği rnuhakkaktı. Haşmet Gu~~ş~vslll 

lirc:en beni beklersin. Her halde en ni. V 11!1 111{11 U ~ U liğile. talakatile, komplimanlarılc 
hayet ghneş batıncıya kadar orada ola - yavrumu büyülemişti. ıcaYYed 
cağırn. Hayırlı geceler Hac;met!.. İşte ben, izdivacı rnühletle J1l1l 

1 
j(S " 

- Hayırlı geceler canımın içi!.. kılmak suretile, kızıma bu zaJ118~rııııe : 
Babasi:e beraber bindiğı vtornobll kay- Yuan: Zeynel Bcsim Sun zandırrnak istemiştirn. Hemen eV yoj( 

boJunca başımı kaldırarak gök yüzünden ğutrnaktır. Ferhunde ile kurduğu esasen yo:ile gelecek servet te elden gidecek~i. saik yüzünden kıı.ı bıçakladı: Jerine rnuvafakat etseydiın kızımnca ge" 
~a göz kırpan )'1ldızlara baktım. Nccla- temelsiz yuvanın inhidamında benim ne Ha~et Güneşin bir sahtekar olduğu . 1 - Kıskançlık!. sullukla ve acı hakikatle. ~a~şııa:~işi af~ 
nın rnuht~ern varlığına nazaran pek sö.. tesirim olmuştur?. Hiç .. Neclanın babası da rneydanda idi. İntihara karar veren ve 2 - Kendisinin olaınıyacak olanı b~- ne eve dönecek, fakat gıdışıle gl r J<9Y 
nük kalan bu biçarelerin haline yüre~im bidayeten mekteb direktörüne servet bah bu kararla r&Yelveri eline alarak şaka - kasına da yaratmamak... sındaki zaman zarfında çok şeY e 
sızladı... sinde küfüv cihetini ileri s:.irdüğü halde ğına dayıyan bir adam, tetiği mi çeker • Bu neticeye vardıktan sonra kızın ba- betrniş olacaktı. 

Ah Necla! . Ne olurdu sevgiyi de bir kültür direktörüne karşı bu noktayı ta- di, yoksa çalınan kap1yı açınağa mı ko - basını isticvab ettim: _ Belki dönrnezdi... 
11

cctt " 
madde gibi tartmak, saymak, ölçmek im- mamile meskut geçmiştir; neden?. Çünkü şardı?. Neden NecJaya da kültür direk - - Kıı.ınıı.ın rnünasebattar olduğu baş. ç t k ·ı ernek te 11l" - ~ır e nesı e, Y e y?or J 
kanı bulunsnydı?. mütemadi iz'açtan çekiniyar ve uydw· - törüne ve arkadaşlarına yaptığı gibi rnek- ka bir delikanlı var mıdır?. sile, bulaşık suyile karşılaşınc~ P

0118 
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* ma iki şartla işi uzatarak Necladaki ha- tub yazarak bırakmak ellieti dururken - Kat'iyyen .. zavallı yavrum ilk ve son caktı efendim?. H~met Güneşı~rtli!1 ct' 
- Bana bir kahve söylesene!. rareti zamanla gidermek; hiç olmazsa a- ayrıca bir mektub yazmış ve haderne ile defa olarak Haş.metle a!akadar olmuştur. duğundanberi alıştığı konforu 
Hizmetçi kadına seslendim: leyhimdeki nasihatlerine kulak verrn~ğe yollamıştı?. Haydi bunu da tabii bulalmı; - Kızınızı Haşmet Güneşe verecek rnesine imkan var mıydı? }ciJlldetl 
- Bay Ekrem Çelik kahve istiyor. Hay imkan bahşedecek bir dereceye indirrnt'k ya eve gittikten sonrıt, mektub yazmak miydiniz? nda - Şu elim hadise karşısı 

di bana da pişir!.. istiyor. Hülasa ve netice: Bu vaziyet mu. bahanesile, iki saat vakit geçirmesine ne - Vermek istemiyordum; fakat kızım şüphe ediyorsunuz Bay Daniş?. d·rtl?. J!B 
Ekrem Çelik devam etti: vakkattir, geçicidir; Necla asla benim 'Jl- diyelim?. seviyordu. feJl ı 

· 1 - Kimden şüphe edeyinı e . - Bence vaziyet tavazzuh etmişti. 1k mıyacaktır.:... .. Yukarıdaki neticeye varan Haşmet, - Niçin verrnek isterniyordunuz? Ha~- k ? dJ" 
günlerin sevinç sarhoşluğu gı?çtikten son Haddi zatında şıpsevdi olduğu gerek vak'a akşamı parkta Necladan her halde rnet hakkında fena şeyler mi işittiniz? disenin şahidieri yo mu·· . J{astıll· 
ra Daniş Beyin mühletle mukayyed mu- Lizbet Zaydele ve gerek Necla Danişe bir hoşuna gitmiyecek bir haber de almış o • - Hayır efendim; yalnız izdivacın ga- -İki şahidi var: Biri bekÇI 
vafakatini tahlil eden Basmet Güneş şu görüşte alaka peyda etrne.sile sabit bulu- lacaktır. cHayatırn, isimli defterinin son yesi saadettir, refahtır. Bu itibarla zen - ~eri bizzat H~met Güneş... . )1'ltı?· " . . f edıyor . , 
neticeye varıyor: nan bn gencin, izdivaç yüzünden servet kısmında Necl§nın csana söyliyecekle - gtn bir adam fakir bir kızı alarak onu saa - Haşmet Gün~ ıtıra ı<at ıfl 

d·nı· {ll 
cBay Daniş Sırım zaman kazanmak ni. yapmak ta btr gaye halinde idi. rim var.. dediği yazılıdır. Necıa bunları dete ve refaha kavuşturabilir amma, fa. - Henüz isticvab etme ı ' 

yetindedir. Bunda ic;tihdaf ettiği gaye, Bay Daniş Sırırnın tedbiri yüzünden parkta söyledi. Haşmet Güneş vaziyeti kir bir adarnın bir zengin kızını, alıştığı kara mecali yoktur... ••t) 
(ArkASI 

mütemadi telkinler!e, Neclayı benden so- pek yakında Necli da, NcelAyı tezevvüç daha etraflı bir şekilde kavradı ve fU iki şekilde, y~trnasına maddeten imkan 
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Fin harbinin Fransiz 
siyase i de y pl1ğ1 
bliyiik değişiklik 

Fransanın garı resmi gazetesinin 
"Nerede Rusga? ,_ başlıklı gazısı 

tnünasebetile müşalıede, düşünceler 
Yazan : Emekli general ll. Emir Erkilet 

«Son Posta» nın zabıta romanı: 34 

Yazan: CEV AD FEHMİ 

Yeni bir kahraman 

Serkomiser sordu: eBu .sözleri tngilizce söyledi, ıkğil mi?. 

SUR MER Serkomiser Osman dayananuyarak a - ze devam ediniz. Herif size bu sualleri 
tıldı: sorarken biz geldik. Sonra ne oldu? 

- Siyah gözlüklü idi, ha... Demek - Bu şekilde konuşurken birden be -
g~zı:rini .si~e gö.stermek istemiyordu. Hiç ı nim duyamadığım bir tıkırtıclan şüphe _ 

yan resmi gazetesi (Le Temps) in başlığı gozluklerını çıkarmadı mı? lendi. Etrafı dinledi. Sonra derin derin 

ve zayiatsız bitirdikten sonra Baltık de- dırnma k .. .. .. .. -Hayır! yüzüme baktı. Sanki şaka ediyormuş gi-
. · · d d oştuğunu gord~ğumuz ve yarın ı - Devam buyurunuz. bi o yılışkan tebessümü ile gu"lerek ckah-

n.ı.zının oğu cenub kıyılarındaki üç kü- a muhtemelen daha dığer mazlum mil · · 
çuk devletten istediği deniz ve hava üs. lctıerin d k y .. - - Şapkasını çıkararak beni sei!mladı, be, polıse haber verdın değil mi, eğer 
lerini de almıştı. Gene zannediliyordu ki mi~ Fran~:ıı~m~:a oşacagını gorece~f-~ matruştu. Sırtında bir spor kostümü var- ele geçersem bil ki evveıa seni öldürece-
bu yu" d Alın geçen seneye kadar dı. İnce d udakları üstünde hilekar, zalim ğim. Ondan sonra polise teslim olacagy ı m-. 
. . • z en anya ile Rusya arasında İspanyacia bolşevizmin yanında nasyo-
ıhtılaf çıkacak veya Almanyda bir ihtilal nalizme karşı harbetmiş bir devlet oldu- 1 ve müstehzi bir tebessüm görünüyordu. dedi. Tekrar etrafı dinledi, sonra birden 
zuhur edecektir· bunun için sabı t .. .. .. Eğer bir silahım olsaydı, yahud kuvveti. yerinden fırlıyarak elektrik düğmesine 

Fransızların 

liydi. ' r e me.' ğu nu gazonunde tutarsak onda hasıl olan min yeteceğini bilseydim emin olun onu koştu. Elektrikleri söndürdü. Artık da • 
B H b tahavvülün pek büyük ve esaslı olduğu. o dakikada öldürürdüm. Ayni müstehzi yanamıyarak cimdad::. diye haykırdım. 

"al u değişikliğin sebeb ve kaynaklnrı al u ki Almanya ile Rusya arasında k ı ı.. .. km ed -J n na 0 ayca nu ebiliriz; herhalde halle sırıta sırıta csizi rahatsız ettim, ri- Kapıdan çıkıyordu. BanA do~ru döndü -

f:' ransanın a~r başlı ve yarı res.. 

~ . tni bir gazetesi olan Le Temps 

lıkı~ıri;rıcikanunda, (Nerede Rusya?) baş
~ bır ~yazı neşretti. Bu makale, 
~a~sanın Sovyetler Birliğine karşı her 
ta rlu }'azı ve neşriyat ihtiyatını artık bir 
~~fa bıraktığını vuzuhla göstermekte-

Laı- ız, Sovyetler Birlig~isin Finlandıya'-·a t,am bir tes·a· n_,üd vardı ve Rusya buna da- Fran a ı · b' d ıı ~~, .J s esas ı ve zecrı ır te avi görerek ca ederim, oturunuz, ben de biraz sonra ğünü hissettim. Tabancasile ateş etti, ve-
h sız. ve yersiz olarak taarruz etmesi ) anarak yuruyordu. Nihayet Rusya Es- şifa b Im b · f k .J tora • ya 0 uşa enzıyor; a at bilmelidir oturacağım. Daha evvel yapılacak ufak re kapanmıştım, kımıldanmıyordum. Ko-
w' ?.sada dahi hami o~an takbih hısleri ton.yadan _ve d. iğer küçük Baltık devJeL k ' F k .. · d '"'tti ı, ransanın omunızm en kurtularak bir işim var!:. dedi. ridora çıktığını duydum. 
d . nden bütün dünyada olduğu gibi lerınden ısteyıp koıaylıkla nail olduğu e~ıld' ı · F ' ı · şimdiye kadar hep başka ve üstün kuv- Serkom;"er sordu.· Scrkomiser sordu: 
)'a16 • ır. Kezalik Sovyetler Birliğinin şey erı . ın andiyadan da talebe başladı. "" "gane .. ı Fakat Fi ı t ·ı b vet!er tevehhüm ettiği Rusyaya karşı ha- -Bu sözleri ingı'lizce söyledi, degıw·ı rru'?. - Biz iskemle devrı'lmesı'ne mu"şabt'h 
ı., guvendiği ve 20 senedenberi teş- n er amamı e aşk:ı ırk ve baş- k'k · 
'll Ve t k k kt d d ı at gözlerinin açılmasında Fin mu ka- - Evet. bir gu" rültü duymuştuk, o ne ı' dı' ?, 
b;h eçhizine çalıştığı tfjyük ordunun, a ara er e a amlardı. Onlar aziıktı . . k " av F' lA d' k" vemetıuın büyü ve belki de esaslı dahli - Siz ingilizce biliyorsunuz. Konus-•ş -Kalkarken oturdug~u koltugwu de\•ı'r. 4: . uç dolusu Fin askeri karşısında gös. ve ın an ıya uçücük bir devlet idi. Fa- d B - ,. ... 
acr~ıği ve göstermekte olduğu kaydedilen kat Finler Rusya gibi büyük bir devletin var ır. u alemin kanaatlerine göre: tarzından, şivesinden İngiliz olduğu an - di. Bilahare ben bulunduğum yerden ge-
\' ~1~. Rus kudret ve itibarını Avrupada haksız, yersiz ve şeref ve istiklali muhil cSovyet Rus odusunun hududlar hari- !aşılıyor mu idi? çip kapıyı açabilmek içi!'l kaldırdım. 
~ butün dünyada düşürdüğü düşüncesi, taleblerini reddetmekten korkup çekin- cinde ilk seferi Lehistanda 0 muştur. - Evet ... Gayet fasih konuşuyordu. Leyla Hanımın anlatacak1arı ve ser • 
b~llsada efkarı umumiyenin Rusya alcy- mediler. Sovyetler Birliği şüphesiz böyle MağlUb ve perişan edilrrı!ş Lehisranın i- - Peki, cyapılacak ufak bır işim var:. komiscrin soracakları bitmişti. Cinayet 
d~1.eU ~anıile dönmesinin tam sebcoi bir muk?ve~:t beklemiyordu; fakat mu. çinde hiçbir mukavemet görmeden yii.rü.- dedi, dediniz. Ne imiş bu iş? masası şefi ayağa kalkarak kapının kar-
~ dır. kavcmetı gorunce bunun nihayet kendi- yen Kızılordunun muhtelif yürüyüş 1wl. - Kapıyı sürmeledi, bütün pencere - şısına isabet eden duvarda Portekizli mü-

~· F'~_ansa artık anlarruştır ki Sovyetler liğinden yıkılacağını zannetmişti. Bu ü- larını müşahede edenler buniawı irıti- leri n pa rm aklıklarını örttü. Sonra gelip 1 bendisin attığı kurşunu aramıya başladı. 
b~~~~ginin demokratları bırakarak Nazi n:id de boşa çıkınca Finlandiyadan vak- zamsız olduklarını söylediler. Bununla karşıma oturdu. Hep ayni şekilde, hın • Pencere camlarında hiç bır kırık yoktu. 
b 1\,~ıneti ile işbirliğine karar vermesi tıle Sovyet1ere kaçmış olan komünistler. beraber, Fransızlar düşil.nüyorlan!ı ki ne zırca gülüyordu. cŞimdiye kadar talima- Binaenaleyh kurşunun l)dfl içinde bulun • 
~&Unku harbi doğuran arnillerin başın- den . müre~k~b ~ir hükumet taslağı yaptı de olsa, Rus ordusu sonu gelmiyeıı insan tıma harfi harfine riayet ettiniz, teşekkür ması lazım geliyordu. Filhakika biraz son 
~ €elınektedir. iddiaya göre Sovyet Rus- ve ış te Fınlandıya budur diyerek asıl ve m.a.~zeme membalarına maliktir. Şim- ederim. Anlaşacağız, göreceksiniz, ne ka- ra pencere pervazlarından birindE> bir 
• a,hatbi istemiş old$ için Almanya ile Finlandiya üzerine yürüdü. di ise kıymetsiz çokluğun Finıandiyada dar zararsız adamım• dedi. Sonra ciddi - kurşun deliği keşfedildi ve bir çakının ia
le~t§ınıştır. Çünkü bu suretle, büyük dev Rusya gene zannetmişti ki Finler Rtıs kıymetli bir azlığa karşı nıısıl bir acizle leşerek: eFakat ihtiyatlı davranmak la _ nesile tahta ve beton tabakaları arasında 

er bir'b' ı · · kl h bd U~'ak \'e t k' h d dl çırpındığı görülüyor ve artık Rus n•kabı zım, polis işime karıc:.max.a başladı. Sı'nı·r- kalmış o1an kurşun çıkarıldı. Bu kurşuna 
~O"'·I ı ır erıru ezece er ve ar e .-s • .. .. an .. arının u u arı geçtikle- ~ s ·ı.ı Up k dr kl d B d rm g d' .. .. atılmıştır.. leniyonım. Ben sinirlenincP. deli gibi o - aid olan kovan da yerde bulundu. Her 
da a u etsiz kalaca ar ır. un an . ı onır gormez ızustu düşüp aman 
\'e . Usya Avrupaya komünizmi _. 3 ymnk dıleyecekler ve bu suretle Fin harekatı Ve ilave olunuyor: lurum, kendileri zararlı çıkarlar.-. söz- ikisini tctkik eden serkomiser: 
lar s.~Yasi ve askeri hülonünii bütün kara- Rus ordusu için ciddi mukavemetsiz ve cRus nikabı atılmıştır; çiiı'.kil Hus as- lerini söyledi. Cebinrle;ı bir sigara paketi - 0.25 çapındaki Kolt otomatik kur -
dec~~rinde hissettrimek için istifad~ e- zayia:sız bir manevra veya bir tenezzüh keri kuvvet ve teşkilatı şimdiye kadar çıkardı. Bana uzattı . İçmiyeceğimi söyl~- şununa pek benziyor, dedi. 

};}-tır. sefE>r] olacak~ır. H~lbuki .i~ler böyle ce- b~r sır ve kapatı bir kutu idi. Bu sır Fin. dim. cHalbuki daima içiyorsunuz. derii. Biraz düşündü. Gözleri yeni bir delil 
leyhi~nsız efkarı umumiyesinin Ruslar a- r~y7~ e~medı v~ ~ırçok ı~d~~lara göre landiyada açılmağa ve lmtunun içinden Sonra kendisi de içmekten vazgeçti. Pa - bulmuş olmanın sevinci i!e parladı. İlave 
!\Us de galeyanına bir sebeb de Sovyet Fın andıya harbmm en buyuk hizmeti çıkan şeyin mahiyeti tecrübe ve fiiliyat keti cebine koydu. cÖyl~ i..-.e derhal işe etti: 
lten~~nı~ Almanyaya meyletmesinde Rus. o.rd~.s~nu~ ve R~.s silahlarının kıy- sahasında anlaşılmağa baş 'amıştır. Fin- bac;lıyahm:. dedi ve sua11erine başladı. Bu - Maltim ya, Nccdetin tabaneası da 
baııe erıne kar§l ika edilmiş bir nevi L metını butun aleme gostermek oldu. landiya harbi Sovyetler Birliğine hiçbir sualler hE-p mavi elmas hakkında idi. Ri- 0,25 çapında Kolt otomatiktir. 
ıtaı(': hareketi görmekte olmalarıdır. Gene Fransız gazetelerinin ağzından şey kazandırmadıktan başka ona, şimdi- ze anlattıklarımı kendisini! de söyledim. "llld S k . k d b' l'h . . Bu sözler Rıdvan Sadullahın üzerinde 
ti .. Ur ki Fransa ile Sovyetler Birli- anlaşılıyor ki Fransada bizzat Rusyaya ye kadar, dahil ve hariçte, dog-ru ve yan- er omıser genç a ının ır a 1.a ıçın h' b' · h 1 "rasınd .. d . t'f d d k d , ıç ır tesır usu e getirmedi. Portekizll 
fak V a iki taraflı ve tedafüi bır itti- guven kalmadı~ı gibi Sovyet'er Bırliği hş, kazandığı bütün prest' jleri kaybettir. susmasın an ıs ı a e e ere sor u: mühendisin yerde bulduğumuz sigara a. 
ı. e askeri b' ı d b ordusuna da ı'tı'mad k ı t B · ı· - Herifin hareket

1
eri garib. sert, A.de-""~rın ır an aşma var ı ve un- a mamış ır. u se. mtş ır. . ta mihaniki idi, değil mi? ğızlığını elinde evirip çevirerek düşünü -

fesh ~e Jnüddetleri geçmişti ve ne de beble Sovyet Rusyadan artık fazla çckin- Finlandiyacia Rusların 30,000 ölü ve yordu. Leyla Hanımın bir iki kere bu a • 
Üti tCdılrnişlerdi. Hal böy;e iken ve bu rneğe lüzum yoktur. Bahusus büyük ete- bundan daha fazla yaralı vesaire zayiat- Leyla Hanım heyecanlanarak cevab ğızlığa dikkatli dikkatli baktığını göre • 
U~ı .. ar~ı ittifakın, İngilterenin ilavesile mokrasiler bakımından Sovyet Husyanın ları oldugwu bildirildi. Bundan başka on- verdi. rek hayret ettim. Gerçi bu ağızlık her -

u bır · · ' Al I h' k · · · E ..ı teleri ~ ıttıfak haline konması müzakE>. manya a ey ıne azamlması ılıtımalı lar birçok uçak, zırhlı harb arabası vesaır - vet, evet, ner~rıen biliyorsunuz? keste bulunan cinsten deği,di, renkleri ve 
ll?ı Alın oskovada. devan_ı ede!ken Rusya- ancak Lehistan davasının tamamile terk hadsiz har b malzemesi ve mühimmat - N ecd Pt, mektubund:ı yazıyor. Pen • yapılışı itibarile biraz garibdi amma ne 
ltit İn ilanyaya bırdenbıre donmesi o va- edilmesi ile mümkündür. Çünkü Le~is. kaybetmişler. Birçok ta firarlar olmak- cereyi açarken görmiiı::. E sonra.·· de olsa Leyla Hanım vazıyetinde bir kaM 
~'etıert tere ve Fransanın yalnız hay- tanın tekrar ihyası davası Sovyetler Bir- taymış vesaire vesaire ... Bütün bunları -Sonra yeniden suaı :ere başladı. dının o dakikada nazarı dikkatini celbet. 
~ı.ı~t .. rı. ~değil, hiddetlerini de mucib ol. liğini Fransa ve İngiltereden ancak uzak- - Neler sordu? mcmesi Iazımdı. ~ .. ~ak birer vakıa sayarsak vaziyetin bir ihtilal , 
~'itda de at Almanya ile uğraşıld ığı sı- laştırmağa yarardı. Lchistan davasının diktatörltiğii temeli üzerinde duran bir - Bir~ok şeyler ... Raifin bana mavı Serkomiser kurşunla kovanını bir ka-
)atı1 ..., ınokratıarca Rusyaya karş! ih1ı·- tPrkedPmesi ise büv. ük demokratların if. elma s hakkında so"yledı"klerı'nı· b .. ~ d b ·ı. t h •• , - • devlet için şüphesiz ki, dahilen, pek teh- . .. .. ..' u .~.u ."1 gı a sarıp cc ine attı, kafi ı u ışırtısı ile 
~a Uanıeıe tercih edilmişti. lası demektir ve onun jçin mümkün bir likeli 'olduğunu kabul etmemiz lazımdır. cevherı baska zaman gorup gormedıgımı. başını kaldıran Rıdvan Sadullah genç ka-

~t.ıruın~~ın Sovyetlere karşı ihtiyatlı şey değildir. Elhasıl bütün bunların nihayet Rusya- Raire kardeşi ara~ında bu hususta geçen dının ağızlığa fırlattığı müteccssis, hattA 
l.ısyanın o~onya harbinin bidayetincle Fin -Rus harbinin başında herkes Fin- nın Almanyadan askeri heyetler isteme- mt>se1e1eri duyup duym~dığımı, bu f'l - biraz da heyecanlı bakışlardan birisini ya 

80tıra ~~,,_ bıtaraf kalması ve hatta daha lere, mukadder yakın akıbetleri dolayı. masın ailenin er~kek efradının birindf'n 
1 kaladı. 

~"! ' rıl\ Rusl ı Uk ·ı ş· d' . b sine varacağını ve neticede Rusyanın Al- d ğ . . 'k 1. h kk ..l b ı.~ lll{ind-n k ara ranyalıları Leh sı e, acımıştı. ım ı ıse u acıma hissi ye- i ~ erıne ıntı a ı a ınuaki vasiw•ti i- Gülümsiyerek: 
•ı<.ıit " urta k b · b' k A , man tesir ve boyunduruğu altına girece. 1 b'l d ğ' d M" h . ~-rı anın d ~ nna :ıhanesile, Le- rıne ırço vrupa mem eketlcrinde u- ip ı me i ımi sor u. ucev erin sım .ı E ~~~ ogu ğini tahmin ederek bundan korkanlar - imdeki ağızlığa bakıyorsunuz zan. 

Qrine b'J ve cenub kısımlarını işgali mumi bir yardım arzusu kaim olmuştur. kimile bulunduğunu farz vt> ta 1nıin <'rli-" ı e d d F'lh k'k ğ Al d nederim, dedi. Şeklen biraz garib değil 
Jarıın b evam etmişti. Çünkü Rus. Fransız telakkilerine göre Finlere yardım var ır. ı a ı a e er manya, aima vorsunuz. dedi ve nihav~t bana Raiiın er-
Q)<!Yht u ~areketinde Almanyaya karşı valnız insaniyct ve medeniyete yard:m istediği ve düşündüğü gibi, Rusyayı or- kı:-k akrabalarını .savdırrlı. mi? 
1\ı.ısıar~r bır tavır sezilmek isteniyor ve değil, ayni zamanda karaların selamctL ganize ederek tesir ve irade~i a'tına al- _ Siz de savchnız mı? Genç kadın dalgın bir tavırla: 
taJtsiınia~l~anlar arasında Lehistanın ne de yardım edemektir. Çünkii, onl::ırın maya muvaffak olacak olursa artık onun - Evet. Zaten çok kims" yok, Necdet - Hayır, şeklinin garabcti nazarı dik-
ÇıJtrııas ~ ZUnden bir anlaşamamazlık gözlerinde, Finler yalnız kendilerini de- önüne geçilemez. Onun için demokrütla- bir. bir de Hüsnü Bey isimli nüzu'lu b;r katimi celbetmedi, cevabını verdi.. · Bir 
14~8ırııdıı. kleniyordu; onun içiıı sabır ğil. bizzat Avrupa ve Asyayı da bolşcviz- ra, Finlandiyaya yardım edilmekle bera.. mütckaid muhasebeci vnr ki ~imdi Ccr- müşabehet, bir hatıra .. · 
)' OVJ>et R me karşı müdafaa ediyorlar. bcr böyle bir neticenin h usul bulmarrıa- rabpaşa hastanesinde yatıyor. O kadar... -Yoksa bu ağız'ığı tanıyor musunuz? 
ere s · l!Sya, Almanlar tarafından . Görü'üyor ki Fransada hasıl olduğu sına azami surette dikkı:ıt ve itina atfet- Nf'"lnnın babası Ü\'ey babası ... Rüst~m - Sizin midir? 

tiralt ~:rılen Lehistanın taksimi işine iş- ~rülen tahavvül pek büyük ve esaslıdır. rnek lüzumu tevcccüh eder. Paşa ailesindc>n değil. ,. ı -Hayır, Portekizli mühendısinl 
erek bu ~ kolaylıkla, masrafsız B ugün Rusyaya karşı Finlandiyanın yar- H. E. Erkilet - Peki hanımefendi, llıtfen hikayeni- (Arkası var) 
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cıa 

ne za an hall e ·ı ecek? Paris 26 (A.A.) - Fransız kuvvet- .Sinob önlerindeki deniz faciası, şehri. bir yavrusu ve genç bir karısı vard~~ 
1ieri, 30 İkinQlteşriın tarıihine kadar mızde ve yurdun diğer taraflarında tees- Kamarot Hasanın memleketinde u 

sürle karşılanmıştır. çocuğu mevcuddur. .... 
(Baştnrnfı 1 inci sayfada) Hergün 12 alu ekmek çıkaran bir tırının 1434 kişi kaybetmiş olduklan halde Evvelki gece hAdiseden haberdar olan Felaketzede ailelerden biri de ıostrv-

t lUn'! muhakkak nazarUe bakanlar vardır. hangt ekmdlnl tahlll edebilir veya kontrol ayni devirde de İngilizlerin zayiatı iki fe1aketzede aileler, dün sabah erkenden mo Refiğin ailesidir. -. 
Belediye Eylill ayında ekme~ln Çefnislnl altında bulundurabllirain.lz? bin be§ yüz on bire baliğ olm~tur. cKızılırmak. vapuru acentasının önünde Lostromo Refiğin ailesi Tophanede. V~ 

şöyle tesbit etmiştir: Yukarıda yamıı~ olduklarıınızdan anla toplanmış bulunuyorlardı. Bunlar göz kilharç sokağında 7 numaralı eski bır 
Yenı çe~nlde yüzde on b!4 sert butdny, ~ııacafına göri! etmetın kalitesi gQn geç - Abdürrahman Naci yaşları içinde felAket haberinin doğru o- partımanın üçüncü katında bir odadab:; 

yüzde on çavdar, yüzde ye~ beş yumuşak tlkçe dUzelece~ı yerde bozulmaktadır. lup olmadığını soruşturuyorlardı. turmaktadır. Zevcesi 35 yaşlarında Se 
b~day vardır. Azami rutubet miktan yüz.. FlaL meselesine gelince: De mirağın bir kanun Alınan mlitemmim malümat ve kızı 5 yaşlarında Gülerdir. 
de on Uç olacaktır. Hamwyet binde be~l geç Belediye yenı çeşniyt tesbit ettı~ı esnada kl•f• Alınan müteınmim malumata göre; Si- 4 kurbanın cenazeleri kaldırıldı 
mlyecel:tlr. Az:ı.ml .ııellilz miktan blnde 45 ekme~tn kilosu 9 bllçuk kuruiJtu. Fınncllann te ı 1 b F o~ 
tl '"' Jh d ltabllllk lronik b 1 no un eneryolu üzerinde sahildckı ka- Sinob, 26 (A.A.) - Kızılırmak vaP 

r. n.ay a n gnyr ve e~ u un_ ekmeği 9 buçu~a mal etmelerı için de~lr - Ankara 26 (Hususi) - Meb'us Ab- a.. mıyncak, yabancı maddeden kat'iyyen ari menlerden çuvalı 
600 

lru.nı.la satıliın unu al _ .. • . ~ ~ . yalar arasında vapurun mürettebatından ru mürettebatından dört gemiclnin cen ı~ 
olacaktır. malan tart konmu~tu. 0 gün 600 lruruıs 

0 
_ durralıman N acı Demırag yaptıgı bır old~ğu ~nlaşı!an, fakat hüviyetleri henüz 1 zeleri başta vali olduğu halde Sinob~ hfa .. 

BeledlYtı. de~ırmenlmm fırınlara aynı lan unun çuvalı bugün çuval buhrnnı kar _ kanun teklifinde zeytinyağı tasfiye e- kat'ı şekilde tesbit edilemiyen dört kişinin kının omuzlannda ebedi istirahat~a~ e 
cins bu~dayı sntmnln.nnı taTslyo etmlf, ye. §mnda 680 kuruşa fırlamıttır. Fırıncılar Ce- den fabrikaların da muamele vergisin cesedieri bulunmuştur. rına götürülmüştür. Parti. Belc~ıi~ 
nl çeşnlde kullanılacak unun clnslnl te&blt ml~tl bunun Ozerlne be~lyeye müracaat den istisna edilmelerini istemiştir. Tek Bunlar~an iki tayfanın vapurun bat- Halkevi ve denizciler tarafından kabı:ın-
ebnlştır. Bu şekle göre fırınlarda sert bul- etmlf, ekme~ln ldlo.!Una !O para zam yap _ rf "d ld ~ .. h 

1 
dil masını muteakıb uzun zaman dalgalarla rine çe]enkler konmuş ve dini merası k 

daydan yapı1mı.ş unla üçüncü nevi yumu _ ı aı o ugu encumene ava e e - çarpışt1kları ve nihayet karaya çıkmaya den sonra heyecanlı nutuklar söylener~~ 
şak bugday unıannın' kullanılınası ya.saktır. tırm~tır. Zo.m yaptımı~tır amma, ne fı - miştir. muvaffak oldukları, fakat orada soğuk- aziz denizcilerin hatıraları taziı olU 
H:ı.lb Id d ""- 1 d ""-il üzl rınlard~t çuvalı 680 turuoluk undan ekmek tan öldükleri kuvvetle tahmln edilmek- muştur. • ...... 

u et;um<"n er en ~5 n Y erce çu yapılmakta, ne de bOJ ouvallar alıcısız kal- J 1 d 1_ • ·ı • tedir. . ..................................................... . 
Val Sert bU~daj'dan Ve ~ÜnCÜ neVi yunlU - maktadtr. T\aM--en}er, •-trar ÇUValln tanesi f an a tetoışçı erı s• t ı • d k b ~d d ılın nı 1 ~""' ""' Bunlardan birisinin parmağındaki yü- 1yase A emfn 9 
::kanı':na:iad~~. ~? unl~r. uck:ekle~d~as:~ ni '1~ kuru.,tan geri almakta oldu~ gibl isyan ettiler zükte c Sadiye 1935:. ibaresi yazılı bulun. t1 
lanılması vasak cdlldlğl.ne göre acaba ne de~irnıenlerden şehre gönderDen üçünca ne Lo d 26 (AA) Lo d d d duğu" görülmüştür. (Baş taralı 3 iincü sayfadıı) ı 
rede kııll~mıır1ar? Bunun cev~bım verme~ Vi ve s:!rt bu~daydan yapılm~ binlerce çu _ n ra · · - n ~n . er~yı e Di/ter mürettebattan bu ana kadar hiç . . • CianoY 
gayet kolaydır. Ayn ayn semtlerdeki fırın_ val un da · fırınlnr arll3mdn kaybolmnkta _ mahpus bulunan Irianda tethı.şçılerı .s- bir haber alınamamıştır. Fra~.sız harıcıye nazırı Kont cevab 
lardan alınan el;mekler blr araya get1rllirse dır Yukarıda dıı yazm.Lf oldu~umuz glbl de- yan etmişlerdir. Bunların boiuldukları tahmin olun- teşek!tu: ed:rek .. sorulan suallere hiikU ~ . ~ı 1 d maktadır. v~ştır: ~ır gun evvel AlT?an ··ıti · .. 
hlçb rının birbirine benzemedl~l görülecek- rmen er en satın alınan bu unlar ne ol - Asiler, barikadlar vücude getirmiş H Ş k. k k" d" metme verılen notanın mahıyeti u. ceı 
tır . Bundan da fırınlarda ayni çe;nl fize _ maktadır? oldukları binalara girmek istiyen za - asan a ır aptan ım ır? matom değildir. İkinci noktaya ~eı_ın ··~ 
rinden çalı,şmadı~ı ve ekıne~e hUe katıldı~ı Batkallar n tablakArlann ekme~ln kllo - bı ta kuvvetlerini püskürtmüşlerdir. . c Kızılırmak:. ın süvarürl Hasan Şakir 

1 
Alman cevabının 3 EylUl Pazartest g\l'~ 

m~ .. ~e~ayeÇI;!on, eknaıek~indırk.allt"' .. lnl yu- kseltmelt ı_ ::u m~~av~~~u;tt:~~~t~!!~~i ;';~edyalype Asiler, ancak itfaiye efradı tarafın- Kaptan 55 yaşlarında, bahriye yüzbaşılı- nü ö~leye kadar beklenebileceği k~;~{. 
" 15 ..., .._.,J'"' .. d ğından istila ederek kaptanlığa intisab tindedir. Fakat bunun ayrıca baS':':e ,_ftca 

çin v .ktlle fırıncıların şirket haline ııelme. mı, oldu~u tettı~ıerden m~ydana çıkarılmı1 an hortumlarla su sıkıldıktan sonra etmiş, değerli bir denizcimizdir. Daladye ve İngiliz hü.kılmetile nıunaV"" 
lerini Istemiştir. Fakat fırınellarıo ~Irket ha_ tır. Bu he.!aba gBre ~eh1r halkı, lüzumsuz O- teslim olmuşlardır. Hasan Kaptanin iki erkek, biri kız ol- edilmesi de zaruridir. tlrıi 
line gelelikleri andan itibaren ekmetln ka - larak ekrne~n tilosunu 40 para fazlasına mak üzere üç eviadı vardır. Aksarayda Kont Ciano, ayni telefon ınüracaa 
ııtes: esldslnden daha faila bozul.m~ ve satın almakta ve yemekWdlr. Eger bele _ Hitleriıı garb cephesindeki Horhor caddesinde Bakkal sokağındaki İngiliz hariciye nazırına da yapm.ı~tıt~a .. 
flatl::ır daha fazla yükselnılı}tlr. dly~ rels muavini LQtn Aksoy evvelki gün t f • l • 7 numaralı evde oturan aile halkını şu Lord Halifaks bu hususta !ngıllZ v i 
Şirket haline gelen fırıncılar, evvell ke_ muhtellf yerlerdeki bakkal ve tablakarları e iış erı şeki!de tesbit etmek lazımdır: binesinin müzakerede bulunacağ~nı. dlt~ 

nar seıntlerclekl ve birbirine yakın tınnlım tertı~ etmem!ş olsaydı ekmc~ln on buçuk Bern 26 (A.A.) - Alman radyosu, Kaptanın eşi, Fa tma Sinar, Tıbbiyeni n cevabını öğleden sonra vereceğinı bıl 
kapatmokla Işe b~lamışlardır. Şehirdeki fı_ kuru~a satıldı~dan klınsenin haberi ol ~ Hitlerin dün garb cephesindeki ziyare üçüncü sınıfında bulunan 22 yaşlarında. miştir. ·rıılt' 
rmlıırın .sayısı 250 yl tecavüz ettiği halde bu mıyacaktı. Kanaatıml~ göre belediye, bu tine devaın etmii oldui!unu bildirmek ki büyük .. oğ~~ ~~mih, 13 yaşlarında ilk 1 Ayni gün saat _17,20 de. :L..ord IJıılı ıJ. 
gün ha11 faaliyette bulunan tınnların sayısı Işleri esaslı ~ekUde Idare ve kontrol etti~! t ci" 0 okulun dorduncu sınıfına devam eden tarafundan Fransız hariaıye naıırıbli~ 
150 kadardır. takdlr~e ekme~ln kilosu e buçuk kuruştan e 1 ~· • Şefik ve kızı 25 yaşlarında Seher. Jorj Bonne'ye aşağıdaki telefon te 

Fırın azlığı yüzünden her fırın 24 saat yukarıya kat'!yyen çılonıyacnktır. Ilitler, avcı tayyare iliolarını ve Hasan Şakir Kaptanın zevccsi dün yapılmıştır: . rD 
2ar!ınd'l vasaU olarak 12, 13 a~ız ekmek çı~ Ekmek ışue uzun m\lddet meşgul olmu~ 191 4 te biz:r.at kendisinin efradından kendisile görüşen bir muharririmize ~öz cLord Halifaks, bir konferans a~dı ~i1l 
karmaktadır. 24 saat zarfında bir fırının har e3kl bir fırıncı diyor ld: bulunmuş olduğu alayı ziyaret etmi:ı _ yaşları içinde şunları söylemiştir: jesine muvafık bir cevab verebı~e ~~ 
cadıl!ı unun miktan gene vasatı olarak 30 't- İstanbulda fırıncılar saltanatı tir. - Kocam bulunmaz bir adamdı. Onun tek bir şartla mümkün oldu~na daır 
çuvaldır. Bir çnvaldan 94 ekmek çıktı!ınn cu::!dur. Belediye, bn .saltanata ne ::a~ gibi iyi bir insan tasavvur edemem. Her giliz kabinesinin kararım bildirir.: al eY 
göre her tırmın günlük çıkardıltı ekmek mik nihayet verecektır Nedir bu fakir h lk iı E k' l h (U h . . şeyden evvel çok iyi bir aile reisi idi. Ço- Bu şart şudur: Alman kıt'aları ı~E( 
t~rı l~l b!n sekiz yüz, {iç bindir. Bu he3aba fırıncılardı:ı.n çekti~!? Buna bir nlhaye: v~r ~ 1 e m urraiSI cuklarına, evine son derece düşkündü. tikleri araziden çekilmelidirler.» c·ııpO'" 
gore. Istanbul .şehrinde 24 saat zarfında fı_ mek za!Dnnı gelml§ ve ıeçm~tır. tedavi için lsviçreye gitti O Hamidiye kahramanlanndandır. Va- Saat 21 de M. Jorj Bonne Kont ı 
rınln,.d:m elde eelilen ekmel7fn sayısı dört 

1 
tanın en karanlık günlerinde . düşınan ya şu telefon tebliğini yapnuştlr:A j}ıli 

yüz elll bln, beş yüz .bin kadardır. B.r B~~~~:-7~~~~ !~tı~u~ı:~adır. _ Bükreş 26 (A.A.) _ Eski Polonya kuvvetlerile merdce çarpıştı. Ölümden c Fransız harici ye nazırı 1 Eylu.l ~~~~~~ 
"1 Fırın mfkta.:ı n_z olclu~undan mevcud rı - tUe nümune fırınları açmalıdır.e çereşmnlnrolrfea... Cümhurreisi Moscilti'nin doktorlar a- hiç korkmazdı. cAskerlik ço~ iyi bir mes- notanın bir ültimatom mahiyetını tifli~J ~ nlar gece gu d km k k lektir, faKa.t çok mes'uliyetli ve zordur:. bulunmadığını ve Fransız hükUin~adst' 
ret'nd lstlh A.n uı: e e çı nrmat zanı - 1 da hazırlanmalı, tecrübeler orada yapılma- rasında yapılan konsültasyon mucibm- derdi. Alman cevabını üç Eyltil öğleye edef· 

· ~ e. 1 kl karşılıyabUmek tçtn de bu lıdır. Belediye, Fırıncüa.r Cemiyetının elin : ce, Romanyayı terkederek tedavi edil- Fakat ondan hoşlandıtını her zaman beklerniye arnade olduğunu teyid ı ıııJ 
mecb~ırlyetındedtrler. Halbuki belediye za Me , k t t tut- 8 eeektır. rnek üzere Isviçreye gitmesine müsa- ıtira e er ı. Fakat ngiliz hükwueti gi ı r ·di sv çıkn mış oldukları ekme!;l derhal satmak ı den ancak o zaman kurtul bil . . f d d" 1 ...... _ b" F ansı 1. 

!bt , • • - m.e o e, un, 1çkller ve afyon glbl d d"l . . Bahriye yüzbaşılığından çekildik~en kumeti de konferansın cebir te~dı 119 .. 
' ı ııs. allmatnameslne göre fırından çıkan • maddeler lnhlsar altındadır. ~Ekmekt t a e e ı mıştır. sonra 7 madalyası vardı. Almanya yı, In. tında açı lamıyacağına kanidir. Bınse .asıl 
her ekme~ın 4 .saat .ııo~utulmab bırakılma. l htsar ol~maz. diye İstanbulda ekmekenım~: Dün. eski Polonya Cümhurreisi re - ~iltereyf. Rusyayı görm~, münevver, ze- ley bu fikrin mes'ud bir neticeYe ~t , 

msı Ucıı~•ındlıbrl. kHlçbtr!r fırın bu usule riayet et.. l ıı. satı' ve tevzı l§i beled!yeye verllmlyor Fa_ fakatinde zevcesi ve kızı olduğu halde ki ve ccsurdu. olabilmesi için Alman ordulannın .,.ı..JI-
e 6 • g on ollar esna8lllda da bu bu- kat fır ı t kil . A . İ . d z r M ı ki rı ,,....v 

1 
ıncı arın eş ettikleri §irket, bir hususı bır vagonla sVlçreye hareket et Hasan Mehmed, Dedeza e, a eri i - histanda işgal ettik1eri topra a 

sw; ar ara;-,tınlm:ıtınaktadır. nevı tnh!snr de~Udlr dt nedir? miştir. li ve Kızılırmaktan evvel Atilla vapur- ye etmeleri muvafık olur.:. . . )1il " 

Şimali Fin~andiyada soğuk s1fır1n alttnda 
54 derece, harb durdu 

Iktisadi korunma layihas1 
(Ila~ tarafı 1 inci sayfada) 

tütün ve sigaralarının Amerikadaki 

diyadnki şehirlerle Hclsinki üzerinde gö- beynelmilel sergide teşhir edilip edil • 
Londra 26 (Husust) - İsveç hükfı- d · ~ · h kk d k. ı· G.. ··ı rünmüş, fakat bomba atmamışlardır. me ıgı a ın a ı sua ıne umru t ve 

Helsiniride tehl"k . ti "lm" meti yeni ihtiyat sınıfları siliıh altına İnhisarlar Vekilinin ve Erzincan ve 
ı e ışare ven 11 ve çağırmıştır. 

45 d Akika sonra tehlikenin geçtiği bildi- Tercanaı bazı nahiye ve köylerinde vu-
rilmiştir. Memleketin orta mmtakası sekene- kua gelen yer sarsıntısı hakkında Er -
Şimal cephesinde hüküm süren şiddet- sinden olan bu ihtiyat efradı, bilhassa zincan meb'usu Abdülhak Fıratın tak.. 

li soğuk neticesinde askeri harek~t dur- kış mevsimine mahsus bir talim gö • ririne Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve-
mu~tur. Soğuk, sıfınn altında 54 dere- recektir. kiEnin cevabı vardı. 
cedir. Diğer taraftan FinlA.ndiyaya yardım Ruznameye geçilmezden evvel söz 

Sovyetlerin yeni bir teşebbüsü için kurulmuş olan teşekküller, hara- alarak kürsüye gelen Başvekil Dr. Re-
Kareli berzahmda ise, Sovyetler Man_ retle faaliyetlerine devam etmektedjr- fik Saydam hükfımetçe esasları hazır-

nerhn) m hattını yarmak için yeni bir te- ler. larumş olan iktısadi korunma kanun la 
§ebbüs daha yapmış, fakat ağır zayiata Norveçte hazırlık yihası i.izerinde grup umumi heyetince 
uğrı · rnk püskürtülmüşlerdir. Yalnız O lo 26 (A.A.) _ Siyasi mahfeller müzakere cereyan etmesini faydalı mü 
Snva"lto gölü civannda Sovyetlerin 700 Nor.•eçin Finlandiy~ lehinde faal bir lahaza ettiğini ve bu layiha üzerinde 
ölü ' e büyük miktarda harb malzemesi mildahalede bulunmasını derpiş E'trnek icab eden tetkikatı yapmak ve ala ka· 
bıra '·tıklan t esbit edilmiştir. te olm::tmakla beraber, Veliabd Pren _ dar devairle temas etmek üzere bir ko-

Sovyet topraklarına girmiş olan Fin ses 1\fartha'nın riyasetindeki kadın· bir misyos teşkil edilmesini umumt heyete 
kuvvetlerinin harekatı hakkında yeni bir liklerle. Norvecte erkekler silah altma tekHf etti. Teklif müttefikan tasvib o-
maltimat alınnmamıştır. ca~ırıld!ğı takdirde kıtdının yardı~ını lunarak ruz~ame!~ g:çildi. . 

Sovyet hududunun ötesinde temin için bir komite teşkil etmi~ler _ Ruznamenın bırıncı meddesıne ta -
Helsinlti, 26 (A.A.) _ Son Finlandiya dir. "' alllık Pden mevzua dair evvelce teşkil 

resmi tebligı~ ·nde şöyle denmektedir.· R ı edilmi~ grup encümcninin hamrladığı us ar ~lınald~ dekovil hattı insa 
Fiıılfındiya kıt'a!arı, halen Pruni civa- ediyorlar - rapor üzerine müzakere açıldı. Bir çok 

tında Sovyet arazisinde harbetmektedir. hatipler bu mevzu üzerinde fikir ~ 
Bu nokta, Ladoga gölünün 110 mil uza.. Ko.p~nha~ 26• (A:A.) - Politiken ga - mütale~ beyan ettikten ve sorulan ~u • 
ğında Liyeska civannda ve Sovyet hu- zetesm~~ Fınlandıyadaki . muhabiri, şi . allere alakadar vekil ve raportör tara-
dudunun ötesindedir. mal muntehası oephesınde Petsamo fındnn cevablar verildikten sonra ikin-

Sovyet tebliği mın~a~a~ında Ruslann ~~vve~lerinin i- ci maddeye geçildi. 
.! •skova, 26 (A.A.) - Tass: Erkbı asesını kolavlaştırma'k 1Çın bır dekovil Bu ınevzu üzednde Gümrük ve İn-

harb"vcnin 25 İlkkanun tarihli tebliği: h~tt.ı insasın~ çalışmakta olduklarını hisarlar Vekilinin verdiği cevab ve 
K\ if kıt'aları arasında başlıyan ateş bıldırmektedır. mufass::ıl izahnttan ve söz alan hatib-

teati i birçok mınınkalarda ciddi çarpış- Papanın yudımı lerin mütalealarından sonra tiçüncü 
mal r şeklini a1mıştır. Vatikan 26 ( A.A.) - Pa pa, Helsin - macld~nin müzakeresine başlandı. 

St omosalni civarında Sovyet kıt'a ları kideki mümessili vasıtasile Finlandiya Bu madde hakkında Sıhhat ve İçti -
düş•THını ciddi bir hezimete uğratmışlar katoliklerine yardım için para gönder- mai 1\'Tuavenet Vekili Dr. Hultlsi Alata 
ve müstahke.m mevkilerini işgal etmiş.. ı miit:r. • şın mahallinde yaptığı tetkik ve mil -
lerc·r. !jahedelemne müstenid izahatı gerek 

1-- omantsi ·mıntakasmda Sovyet kıt'a- Bahkesirde parasız t~davi hükiımet ve gerek Kızılay Cemiyeti ta-
ları birkaç Fin taburunu muhasara ve Balıkesir (Husust) - Balıkesir IIalkevin. rafından hadiseyi müteakıb yap1lm1~ 
ma w ı· b etmi~lerdir. Finlerden birçok ölü de kadın hastalıklan ve doğum doktoru olan ani ve müstacel yardımlada b un. 
var d r. Bu nuntaknda 35 esir alınmıştır. Fahriye Altaylı tarafından haftanın her dan sonra alınacak tedbirleri bildiren 
So~ t hava tuvvetleri keşü uçuşları Pa7.artesi ve Salı günleri fakir köylü ka- vazılı cevabları ve bu mevzu üzerinde 
yaprru:lardır. C<>rcyan eden hava muha- dınlarının muayene ve tedavileri yapıl- takrir sahlbinin bazı temenniyat ve 
reb 1 nri esnasındn 6 dilsman tayyaresi maktadır. Muayeneleri yapılan hastaları! beyanatı dinlendikten sonra saat 18,30 
dü•' ülmüştür. Bir Sovyet tayyaresi üs..j belediye tarafından ilAçları mcccanen te. da cclseye nihayet verilmlıjtir. 
sür.e dönmemi~tir. darik edilmektedir. (A.A. ) 

larının süvariliklerinde bulunmuştu... Kont Ciano, M. Bonneye, İngıh\lı}~ 
Hasan Şakir kaptanın büyük oğlu Sa. kıimetinin işgal edilen arazınin ta ııcıi 

mih te muharririmize şunları söylemiştir: sini bir şartı mütek.addim oıarıa~li~ıııl 
- Babamın bo~lup gitti~ine bir türlü sürdüğüne dair Lord Halifaksın t~ükU ' 

inanmak istemiyorum. O çok iyi ve çok aldı~nı. fakat bu şartın Alman. ceP 
cesur bir adamdır. Birçok telaketler kar- meti tarafından kabul edilmıye 
şısında kalmıs ve hepsinden yakasını ko- zannevlediğini bi1dirmiştir. · rfe1 ' 
laylıkla lrurtarmı~ o1du~ için bu facia- M. Bonne, sulhün idamesi için C~011o1' 
dan da lrurtulmU$ olduğuna halil imanım ]ediği gayretlerden dolavı Kont ' 1 ,rr.tıı' 
var!, teşekkür etmiştir ve hemen taT1l J.P" 

İkinci kaptan Ahmed Yusuf telefon mükAlemesine inhisar edc~abCi 
. ... dra, Paris ve Roma arasındaki .. ınu cC· 1ı · 

ve dıger kurbanlar rat ta burada bitmiştir. Ve böYle aı"" 
İkinci kaptan Ahmed Yusuf hakkında Mussolininin teşebbüsile başlıyan J1l 

da hiçbir haber alınamamıştır. Ahmed kerat aldm kalmıştır.:. c; 
Yusufun boğulanlar arasında oldu~u mu. 5 L. rn v!#P~., 
hakkak görülmektedir. tt un UCaflc.rı .••••••.. 

. ••• •••• j Anadoluhısannda oturan bu esld. ve ............................................ oe 
emektar kaptanın bir o~lu Trak vapurun- . Çinde son muharebeler 
da ikinci çarkçı olan Mehmed, diğeri de .k. f • tı 
bahriye üstteğmeni İsmaildir. Kaptanın 1 1 tara ın zayıa po • 
bundan başka bir de y~tişmiş kızı vardır. Tokyo 26 (A.A.) _ Nankin'den <? 

Kaptan son seyahatıne çıkmadan ev- . . 1 b" 1 afa göre, ıt· 
vel acentadaki arkadaşlanna: meı aJansına ge en ır te gr. kalfflışt • 

c- Ah!.. Şu kızımı bir evlendirsem i- ordusunun kış taarruzu akım 9~ 
çim rahat edecek!» demiştir. · Çinlilerin Hangyang'a yaptıkları tıı,e g~' 

. Kurbanlardan ~~çıb.aşı }brahim Ye7 esnasında 11.000 kişi kaybetmişler ~n~ 
sılkayanın da yetışrnış bır oglu vardır kı ne de ricata mecbur olmuşlardır. i~ 
Deniz Ticaret mektebinde talebedir. . .. ,~ . lı 0ıaralc İkinci çarkcıba~ Şevket, Fatihte Atpa- ordusunun zayıatı o.u yaıa 
zarında oturmaktadır. Bunun da küçük bin! gcçmemektedir. 

esviyeci, T ornacı 
F rezeci ve Demirci 

alınacaktır . 
Askeri Fabrikalar Um um Müdürlüğünden : ,ııft"' 

ırcl ıc'" Fabrlk.alarımızda çalıştırtlmak üzere iyl tesvıyecl, tornacı, frezecl ve~ deJllü ue f.!l ıi' 
cakt!r· Isteklllerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Ourup mUdurlO!t ilrf.cl\ştl~' 
ra, Imıir ve zeytınburnu slliı.h fabrikal:ınmız müdürlüklerinden blrlne ~ 

Açık Eksiitme 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Ilanı . "' 
Fakültesi Dır e 

törlüğünden : 1ıı11ıı.c:! 
411/940 Per~be günü saat 15 te Ankara Mektebler mtihascıbeclliAlnde t;~eceJ 

olan eksUtme komisyonunda fakültenın 51 erkek yatılı talebeSi Için 1n1nl e ; 
blselerln tmallyesl eksUtmesl yapılacaktır. ıtıll11'ıı: 
Şartnarneyi ıörmek lstıyenlcrln Faklilte hesab memurlu~una müraea:ı.tıarı 

kat teminat 54 liradır. 
İstekillerin aynı gün dt mektebler muhasebeelllğlne gelmeleri llll.n olunur. 
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27 Bi.rincikinua 

{Son Posta 1 s i* o lti 
Macar tak1m1 Peşteden 
istanbula hareket eHi 

BON POSTA· 

Boşanma1ar niçin 
art1yor, kabahatli 

kadın m1, erkek mi 7 
(B(lftarafı 1 Inci •avfadıı) 

Fakat gelin de sb: ayni m.ukayeseyi er-

Sayfa 8 

li-N BiRDIREK 
BAl AKMANESI 

Yazan: Reşad Ekrem 

Yeni sadrazam 
keklere tatbik edin. En milnevveri dü -
şünce.'Jiz, en iyisi hissiz, en evine ba~lısı 
fırsat düşkünüdür. İlk fırsatt..1 karılarını 
aldatmala tepıedirler. Tabiat kadını, er. 
keğe nisbetle Aciz yarattı diye, erkeklerin 
kadınlan bir hizmetçi mendiesine tn dir - yüB"ayram P~nın daveti üzerine, 1 raber cümlemizin ırzunız ve canmuz sana 
meie hakları yoktur. İşte bunu dO§iln - d zu sa~arı kesı~en Receb Paşa, yüzün- emanettir ... 

e acı bır t&bessüın. ile· Ded· R b p d · 
medikieri için de karılanna karşı ma~rur _ Mühür mübarek lsu. k k d ı. .ece ~ erın bir nefes aldı, 

. o n paşa arın - o a ar ki, kocaman bum · d 
bır tavır takınıyor, onlara ehemmiyet daş . .. HOf, mühür arzulanacak günde de- liklerind . h unun genış e-
vermiyor lar. Yuva içinde kadınla erkek 4iliz anuna, bu fitne ve Iesad gününde si- da bulune:nFar: lhepava!lıtn hıfşırtdısı, ~a~~n -

· ~ zin gibi yara · k · 1 d di Ba sı ara m an ısıtıl • hıç olma~a manen musavi olursa yuva . r vez.ır gere .!ır... e . y - mişti. Sonra, kaşlarını çatarak vüzün 
sağlam temeller üstüne oturur. Erkt'~n ~~e:~~ ::;;..~~u .. bı.r hareketle sahte bir a~ame.t verdi, birkaç ~dımd! 
her fedakarlı~ kadından bekleme~e ne _ Senin ıribı· degvl tlpmuş: d k kalkt~ı sedire gıdip oturdu, bayram Pa-

? • .. " a• e u vezır urur en şaya: 
hakkı var. bıze mühur ırerek.mez ..• Padişahımu haz. _ p ,__ d d . 

. - .. - retleri beni b" lh · · · · aşa Aönn aş.. evlet müJdesi alA 
Erkekler gılya, iyı duşunurler, hesablı ır ızmetı ıçın ç~ırmı§tır dibaya kaplı bir AlA samur. bir mücevher 

hareket ederler .. bilakis .. bütün yuvalar sancırımb. •• .,......;.,...· hançer ve bir mücevher kılıç ve üç top 
. eva ını ve .. ~...,.ı. AlA do luk Q t k · erke~ln fena dil~ncesınden, hesabsız ha- B p .. . _ n ve ç op adıfe ve üç top 

reketinden yıkılıyor. Erkekler daima gü. lı k"~yrküamd kiqand m donmesıne kadar, Ya- tülbend ve daha nice hediyelerdir, inşal-
oş n e evlet erkAnı, heyecanlı ve lah devlet ve sıhhat ile sarayım d k 

.. . rele. zengin e, gen ce rağbet ediyorlar. Bu meraklı anla:r geçirrnişlerdi. Bilhassa iki- ta veririm... a var ı -
F. T. C. nin üç oyuncusıı: Sol mudafı Biro, sağ açık !yetvai, s~ haf Lazar yüzden küfüvlerine düc:emiyl)rlnr. Bitia- de bir, .. k~ ve kavuk altından Receb 'pa _ Dedi. Bayram Paşa, padişahın Hafız 

Macarların F. T. c. takımı Peşteden ı nln 30/12/939 Cuma.rtesı saat 20 de C. B. P. ·bi bir müddet sonra iş bozuluyor. Herkes ~yı ~zuyorlardı ... Receb Paşanın yü • Paşaya yudı~ hattı hümayunu Receb 
~ çıkın bulurıma.!ktadır. Ortaköy ocak btnaaında yapılacaıtndnn dengini bulsa mesele kalmaz. Bir erkek ~n.dek~ a~ tebe9süm, kaybolmamı.ttı; bi- Paşaya göstermedi. Biraz sonra valnız 
İstanbul~Futbol Ajanı F. T. C. ile ya ryul rdal tayıdlı azanın bulumnalan lüzumu evienirken çok düşünmeli.. .nuvakkat bir lyıa~~~ıç~~heriayvdahaarunderhinleşerek,t lınayüzun·d· e birbmPüjdde ile sadrazam rolü oynı~an Re. 

ca o ttnur. • . . . . , asınma a ı an ce a.şa an lz:fn alarak dışan ıktı Di 
Pılacak üç maç için 26 ~yuncuyu bu y . d l d l cazıbenfn esın o~cı~alı .. aks.ı ta~dırde evve~i sinsi .ha~ vermişti. Elindeki vanı hftmayun müteferrikaları~dan· a : 
akşam mı~taka merkezme toplıyarak enı en ceza an ırı an yuvanın yıkılması ıçm en basıt ~ır se - kehnbar tesbihin ıri taneleri, birbiri i1s - dişaha ve biThassa sadakati ile tanı~mış 
bazan hazırlığı yapacaktır. OJURCUiar beb kAfi gelir. Bunlar kadının elınde ol- ~e, ~abi fiskelerle cçat.. çat.. ça~··:» Köse Mehmed ağııyı ç~rdı. Eline padi • 

F. T. c. maçlarırun çok yaklaşnuş Aşağ•da adları, soy adlan, n tıüblerl ya_ sa, meoseJA evlenmek teklifi erkek tara • f:~d~~rk~~o~~uranlann ~ır- şahınBfennanını verdi. 
oldug·u bugu··nıerde alınacak bal:ika hiç zılı tdmancıla.ra t.ştirak ettiklerı müsabaka- fından de~il de kadın tarafından vAki ol- manını' tüketen~ tt ~l!n aay dza. 17"1 re Mehmed ağa bugün ana baba ve 
b 1 d kt !h k tıerlnd d ı hlzal ' saa esırı yapıyor u. ve ın met .günüdür tlz bir sipahi esvabı 
ir tedbir olmadığına göre, oynanacak ar a su .~re e en ° ayı arın "n, bu hususta erke~in bütün hakları ka- Hemen hiç kimse soluk almıyor gibiydi giyip ıbu hattı hü~~yunu H f p E 

k d .. d da yazılı muddetler Için Beden Terblyesi . . . . t h t ki b Hizmet· E d 0 · n ız a~a -
oyunlann ehemmiyeti hak ın a mu a- Geilel Dlrektörlüj:tünce müsabaka boykotu dına verılmıs olsa, ıçtima aya ta u ıne memur ~ erun smanlılan - fendimize götür ve benden dahi selam e-
'l~lei efkardn bulunmak faydadan ha- cezP.sı verilmiştir. aksaklıklar kat'iyen m('vdaM J!elme7.dl. ~~d~~=~f ·~~:::-1• ınce hasırlarm üze - dip ete~lerini öpüp bu mektubumu ver .. 
lt değildir. Hlzalnrmdn yazılı tarlhlerden ıtıbaren Kadın kapri~lerine ma~'Obriur dPr1er nın ayak hışırtılan Rşırt~ ~apıyor. ~t!·'bbu tfz. dakika kaybedecek zaman de~iidlr .. 

Her üç maıçı da İstanbul muhteliti klüblerl~in ve hakerolerin bu futbolculan Tl'la. havati mPselele..-d" cok titizdir. Hal- tesbihinin çakı:.tıs:e bas:!.:O~yo:au~ ar ~:· ~ !:ıı:,edd:~B~atiı h\imavunu 
Yapacak ve en salHam takım Cumarte- ceza muddetı içinde müsabakalara iştirak buki erkekler evlendikten sonra titizl~i- Bayram Paşa, Yalı köşkünden İncili me~ub:U da öp:rek h t;;nm Pn!;anttıın 
~ ettımıemeleri tebll~ olunur. 1 köşke koşa kn.. "+-woı;..+· p d" ah a n yanına a . 
aı günti sahaya çıkmış olacaktır. Y Dn.vudpaş:ı. klUbünden 439 Vecd1 Öge \'or ar .. ~ d • . 'Zabgı ... ~.ı. a ış ın ya - Ba:vram Paşa: cMeded -;ultnnım. sakın sa_ 

f"'~k d 1 b" · nın a ıse ancb eş on dakika kalmıştl rayı hümayuna ır 1 yi d 1 kJ 
yv sıkı ve o derece e zor u ır maç 16-12-1939 tarihinden ıtıbaren 1 ay. • M. Metinel (Ankara, l1ıklar Muradın huzuruna soluk solu~a çık~ bi r e e m" erne, 0 mıva 

tan sonra ayakta kalabilen oyuncula- Galataspor klübünden 20M Petro Papado dJ "). vezir ayak öpüp elpençe divan durmuş.. d~ z~~ar \:s;·id:attı humavun flc .amel 
tın takvi esile a ılacak ikinci ve ü- polo ltl-12-1939 tarthinden ıtıbaren 2 ay. ca en • tu. Padi.şah ta Hafız Ahmed Paşa az- e ıp r sa ı lunun hanesinde Rız1~ -

.. .. Y . Y. P . ta Galatngenclar kli.lbü:nden 1028 Hüseyin ~ner elbetten kabahatll erkek.lerdlr. Er - dıA"ı hükmü uzatarak· ya Y nesin:. dive yazmıştı. 
~ncu muhtelıtlerın, bu kuvvetlı . - Karto~ıu 16-l2-193g tarihinden itibaren 2 ket;lcrln gözleri dışarıdadır, :ruvnlnnnı th - B Ok ·b k Köse Mehmed da . .saravın Demirkapı 

rn karşısında nasıl bir derece ala bı - ay. ı nın: etl'!lektedlrler. Erke~ı. kadın eve ısın- D ~~am.·· u a ~~ şunu.·· taraflarına açılan küçük kanılarmdım bi-
lecek1erini tahmin gu··ç değildir. Fener Yılmazspor klübünden 371 bölge dırmalı dNsenlz. bunn hemen hemen her einiştb. ı .. ~YTt.':.m p~d· ıki satırlık fer- rinden cıkmıs ve ilk soluğu, o civarda, bir 

F · ın· t ı ğ dldi ı manı, ır goz a ~-a Oft.U u. k d ı:ı...u t ftak" dd 1 . T. c. maçlarının Macarların ı!';tc. s1cll sayılı Fethi Pekyamnna da bir maçta- kadın tevess e m~. u rn.~ı.,, nm ~. mu _ Ne dersin bakalım apısı a ou r ara ı ca eye af'ı an 
dikle . d"" .. l""kt .d . de mü him k1 sullısreketlnden dolayı 20-12-1939 tari - vaffak olamamıştır. En lmçuk bir kadın bL p d"şah h talı : ·· km bfr kavıkcı ka'hvehane~nd"' almıstı. Kah. 
no rı uzgu~ :ı . e 1 ~rest . hi nden itibaren bölge başk.anlı{tınca 15 gün ır evlendlkten sonra bütün emellerlle yuva_ = Z~rba ımız a. ış çı az:·· Ve<' i, SilAhtar MPlek AhmC'din hem~erf -

:ıttahırdan bınnı teşkil edecektır. müdd<.'tle müsabaka boykotu ce2ası veri! _ sına ba!tlı ve kocasına sadık kalır. Erkek öy_ d . ? bapyı vezır etmek isterun, ona lerinden ldf. Orada, birknç dakika için -
liakern ve yan hakemierin toplu o - miştir. le mı ya? Azami bir buçuk, !.ki sene sonra ne B ersm ... p bab k. ld de bir. mtilAlcilPr arasındn yüzlercC'c:i bu_ 

larak b" t •· d 1 ıu·· zumunu ••·•••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••• tl k bt d ~lşlkllk h ı B ayram aşa, zor aşının ım 0 
u- hınan Karadenizli bir ta knt'ı ktvnfetı·ne ır e u yapma arı mu a n r eı; arar, ava nmr. ep_ ğunu anl:ımıştı. Mur.ıda emniyet vermek . 

ltayde mecburum. sı hercaldir Kadınlara tsnnd edilım havaı - için: ırlrmfs ve kahvenın cadtiı> kapısından eB-

Ömer Besl·m Ankara bors asi Ilk nsıl kendilerindedir Kadın erke~lnl yo Receb Pa k ı b .. nf kolunu saUıvarak çıkmıstı. · · - - şa u un ugune uygun ve_ 
Atatork koşuc::u bugUn yapalıyor - ···- la getirmek lçln dunnadım u~a.,ır, milca - zirdir efendimis isabet eder derim pa - Fakat asıl müskfil nol--t:ı. Hafı7 Pasa 

Açılış _ Kapanış fiatları 26/12/ 939 dele edl.'r; baktı lt1 yola gelmiyor bırakır, ne d~;m!. cıaravma ırirmek idf zorbabaşılar, ıten~ 
İstanbul Mektebleri Spor Bölgeı:;i ~ hall varsa gt\<sün! <rer .. Fakat nafaka.sından Dedi. bir arta t@S'kil edPn Rafınıasa sııravını, 

~ll§kanl!ğından: 27 /XII/1939 Çarşam- ÇEKLER kesip dı~arıda harcamasma asla dayana _ _ Var öyleyse Receb Paşaya müjde dört k~e~fndPn sıkı bir uöz ~ap..~ne nl -
ba ·· İ Açılı•...Knp:ını" mıu:. Ve ne kadar geç canına tak dedikten eyle ... Hem dahi bu hattı hümayunumu dınnı~ a~ı. Köse Me h~ ..rı. .aga. bu nok • 

gunn stanbul mektebleri arasmda " ., tal n ö n d k b ı cl F k t {At Lı>rdra ı Bterlln 5.21 5.23751 sonra narın ellerlle süsledl~i. tatlı Mlyala - derıgahı ali müteferrikalan kullarımdan an n n~ en . ac-a ı ır ı. . a " en 
atürk) koşusu ismile bir sokak ko- Ne~-York 100 Dolar 130.36 130.36 rlle kurdu~u -htç yıkılmasını- arzulama - biri ile Hafız Paşaya gönderin. .. korkulııcak .,ev. ıı:-criden kendısine kanı-
~ tertib edilmistir. Parls 100 Fran 2.9171 2.91'il dı~ı yuvasından elbette kaçar. Haklıdır. Er- Bayram Paşa, İncili köşkten Yalı köş- nın ıırılrnııma.c;ı idi. 

Bu koşuya mektebler arası kır ko - Mılnno 100 Liret 6.70 6.7375 Jı:ekJer kabahatlerını tdrak etsinler ve ku~un küne, gene Jroşarak dönmü~tü. Yalı kös- Köse MPhmPn ~~a. sıtir:ı?amın c::ırsıvı-
tularına iştirak eden her mekteb 15 Cetıevre ıoo İsvlç. Fr. 29.27 29.425 , ka~"marnnsı için vaktlle. her hususta kadını kü bademesi tarafından koltuklanarak na urrnılmıvaf'ak hir knl:ıv1ık1a r.ir.-,işti. 
oi{Q ' ı k ö 1 t ı ı k ı B p d ı t kA n ... mirk~nııiaki krı'hve1ıanf'df'n f'"'ridf'VE' liUcu ile iştirak edecektir. Mmsterdam 100 Florln 69.2520 an ıyarn ona g re muame e e .., n cr "Ye ııon_ arşı anan ayram aşa, ev e er anı _ 

'r :Serlln 100 Raylşm. rn S17.hnıp aıevhtnde bulunmasınlar.ıt mn toplandıltı salona girer girmez, Receb rıkhR:tıın biraz c:onra. ~rlr~ c;nk!l'lcl.,rnan 
bi oplanma yeri Taksim orta mekte - n. uksel 100 Belga 2ı.7075 ........................................... . ............ Paşa ayağa kalkmıştı. Receb Paşa ile di- birine sapmıstı. hiç olmn7sa Hafı7 Paşa 
Pa d~. Koş1ı s~at 15 te başlıyacak ve Atina 100 Drahml 0.965 Tak~im Belediye gazii105U yılbaşında ğer bütün erkAn ve rical de ayağa kalk- c;aravına kadar kimseve rıı~tlamadnn ıtit.. 
}' r Ur Cümhuriyet abidesinden Haı bi Sofya 100 Leva 1.5925 açılacak mışlardı . Fakat beriki. azarnet ve haşmet m~>k istemişti. Fı:ıkat. bir hwli vol "ldık-
'-eye gidiş geliş su retile tamamlanacak Pra~ ıoo Çek Kr. ile Rcceb Paşanın kalktı~ baş köşeye ku- t k d b" .. k k ~ır. 'M drtd 100 Peçeta .ıs.5325 13.605 Tnkslm Beledlye gazinasunun yılbaşında rulacak yerde, eteğini öpmek üzere eği _ an sonra ar asııı nn ır o c;ürü SP'Ü işit 

\"ar~ova 100 Zloti nçılabllmest tç1n azami gayretle çalışılmak- len Receb Paşanın ellerini tutarak öp _ mi~ti nnnüo b-ılrtı~ zaman. bütün vü -* Bud pr.şte 100 Pengö 23 3525 23.4751 tadır. Noksan kalan ye:rler tamamlnnmı~ ve müş ve yüksek sesle: curlündPn buz l!ibi bir ter bosanmı~tı: 
n Atatilrkün Ankaraya ayak bastığı - Bukre~ 100 Ley 0 965 0 9 bcledlyeye t.('sllm edUebilecek blr ha~ gel - - Allah ömrü devletini uzun eylesin, Arlcasından. biraz evvE'l Demirkapı • 
,...~ hatırasını tebcilen atletJerimiz a - ı~ •Igrad 100 Dinar s:ı575 3:1~5 mlsllr. Yılbaşı gecesi be,ş yüz kişinin yemek şevketlfı hünklrımız Hafız Paşa kulunu daki kahvehanede, bir neyke üzerinde u-
·~ınd t Yokohama 100"Yen 31,04ö 31.21 yiyebUmesl Için ll\zım gel~n ihzarat tamam- azlettil('r. mührü hümayun Hnfız Paşa -
bu a ertib edilen Atatiirk k<Y.';USU Sıokholm 100 İsveç Kr. 3Q 92 31.0825 lanmıştır O gecenin to.mamen neş'eli geç - dan ge,ince Receb Paşa hazretlC'rine ve - yuklamakta olan b ı sipahi ıreliyordu. Bu, 
b aksarn saat 6 da Taksim abidesinde 100 Ruble mes!nl temin ıçın bazı eğlenceler tertibi dü- rilece~ini müjdelemeğe bu kullannı me. on sekiz ile yirmi yaş arasında tüysüz bir 
Q~l·yacak ve orada bitecektir. Moskova Esham ve tahvilat şünülmektedlr. m ur ettiler ... Paşa hazretleri, makamı sa delikanlıydı. İri yapılı ı:fjzelce bir gençti. 
~taköy SpOrUn yılhk ~onnr~Si Bu e~lenceler Çocuk Eslrgeme Kurumu tn daret mübarek olsun, bu fitne ve fesad Yüzünde, sağ yanağının üstünde bir bı. 
vrta Erganı 19175 19.75 rnf•ndan t-ertlb edUecek ve menfaatt de Ku- gününde senin gibi deviet ve gün ~örmüş çak yarası izi vardı . 

......, köy Spor yurdundan: Yıllık kongresı_ 'z ruma ald olacaktır. vezir gerek, padişah ve devlet ırzı ile be- (Arkası nr) 

~.;: Bir şey bulamazsak gezmiş, hava al- (;
4 

1 Hüseyin Gerçek bundan sonra ne ola -
~~~:~nmiş oluruz, fakat her halde bu- edebi romanı: cağını, nasıl bir duygunun tesirile hare-
~ ket ettiğini birden tayin edemedi; slll • 

~)in ~zü doktor Mazhar söylemişti. Hü- hını kaldırıp nişan aldı; namludan fırlı -
)) k erçek SUIUyordu. ~ yan kurşun vızıldıvarak: uzaklaştı, tepe -

0 

tor Mazhar ilave etti: c E y l A N A V 1 nin üstündeki düzlükte bir kadın hayali z.ı; 1~aracalar bütün gece gerek otla - ı havada iki kolunu açıp sallanarak vere 
lıkJb ç~ doJaştıklan, gerekse kendilerini düştü; bir adam ağaçlan n al tma dolru 
tuhnak ~~ kurdlardan, çakallardan kur - koşmağa başladı. 
Içi Iab ıçın oradan orava koşustuklan Hemen hemen ayni saniyelerde ormL 
larıtenaha karşı yorgun düşerler. Gün do- nın muhtelif yerlerinden silah sesleri ifl-
~~1ıud 0 I'l'nan kenarlarındaki açıklıklarn, tiJmişti. 
ttbı~e ~epelerdeki düzlüklere ~karak Yazan: Refik Ahmed S ıil 1 Hüseyin Gerçek gözlerinin karardıl't-
~kları arşı dönüp bir zaman ayakta u- even nı, dizlerinin titrediğini hissetti ve silAhı 
teliri :ı: ar.·. Belki de böyle bir ı::eve rıst rerek avcıları durac:ık1~rı yerlere götür- 1 rasında bir gölgenin daha kıpırd unakta ı Adesenin içinde yaklaşarak bir tablo elinde, oldu~ yere çökerek çalıların a.. 
ı.t'-af~lio ~aman hemen el~n~zdek~ uzun 

1 
rneğe başladı:. ~.Y~i .~amand.a: .. o'~uğunu fa!_'ketti. Ayşe yalnız c'r-ğildi. ~bi gözüken Ayşenin saçları rüzgarla u- tün~ ~'ığıldı~ . . . 

~e ~ap._.. tufeğe davranır. ıyıce nışanlnr -Aman gozunuzu seveyım, soylemeae Ayşe henuz bu nevi aviarda i' k defa çusuyordu. Bu saçları okşamağa uzanan Sılah sestennden sonra yerlerını terke-
- 't ı~~ırırsınız: yahu d da... lüzum yok ya ... Sakın kuş, tavşan, fHan bulunduğuna göre onu yalnız bıı akmak bir el, dürbünün adsesine girdi; Hüse- den avetlardan önce doktor Mazhar, yap. 
_ { Yahud da? gibi şey1er görürseniz vurmağa kalkma- ta doğru olmazdı. K~"ldi kendısine : yin Gerçek isıikametini biraz dd~iştire- raklarını yerlere kadar uzatan bir ağacın 

l'a)t onthud da köpekler izlPrden an1ıya- yın. sonra av ı bozarsınız ... Tabii tehli - - Aferin Osman ağ:ıya ... İyi ,akıl et - rek elin sahibini görme~ e teşebbüsd etti, dallarını iki elile tutup ıki tarafa avıra -
~h b~~ı .kovalar, herkes Ryrı bir pati _ keli havvanlar la karşılasırsanız o başka ... miş! Ayşenin çalıştıltı şirketin müdürü genç j rak ortaya çıktı; gözleri memnuniyetle 
b~an ı~~~~ Nolan .. vo~. a?.ını tutmuştur, Sözlerini de herk<!se bir bir tekrar et- Diye söylendi. Son:-a Ayşenin Myle k~dmın y~mb~ında yılışık ~e .mütec~ - parlıyordu: Hüseyin ~er~k'e: . . 
del'afniz unuze duştu mu derhal ateş e- meği unutmuvordu. tabiatin kucağında, güzel bir omanın v~z edas~ ıle, ~ylu b:ıslu, ~ttıkç~ bu - - Karaca yok ıralıba ... dedı, ben bır 
ti~ dü ::·NFa~at unutmama1ı ki avcı te -ı Avcılar dağılmışl!ırdı. knnannda, bir tepenin düzlü~nde hayali yuyen bır tehlıke h~llnde yukselı~rordu. yaban dom'?zu vu_:dum ... Ya sen? 
~rı iç~~~ıye kadar .geçecek kısa za- Hüseyin Gerçek, e'bde silahı, kendi _ ufka irt:isam etmiş Ribi yükselirken ken- Hüseyin Gerçek hıddetten kendisinden - Ben bır cevlan vurdum! .. 
~~'ecektir e ara~~ ha.v!ı yol alıp kac:ı - sine gösterill'""l yol ağzını bir nöbetçi ııe-ldisini güneşin ilk ışıklarma do~ru çevi- geçmiş gibi oldu; lAkin el durmuyor, Ay- -Burada mı? .. Onno;ında ··Ne muna. 
rı, biraz· .. ~un ~ın sıl.ahı mutlaka biraz fen gibi sadakat ve dikkatle beklemektc rerek dinlenen bir güzel karaca gibi, ha- şenin saçlarından omuzlanna iniyor, o - sebet 

l Gözıeri~i turmak lazımdır. . .. idi. Saatler geçiyordu. Boş,ukta ağaçla _ vır. eski edebiyatın asla eskimiyen tav- muzlarını okşıyarak genç kadının beJine Hüseyin Gerçek kendismi tutup kal -
~en biri· yer erden ayırmıynn koylu- rm yaprakları arasında gizlenmiş kuşla- ciflerine uyarak sö:vlivellm, güzel gözlü, sanlıyor, kendisine doğru çekiyordu. Hü. dırması için elini arkadaşına uzattı: son. 
-: İz va;, iz var' n.n çıkardıkları ~s1erdPn baska hiç, hiç ı!~i~el endamlı, zarif ve çalAk bır ceylAn s~.Yi~. <?,erçek ~~ b~~ ~ilşünce. d~rbesile ra onu tepeye, Anenin cansız vücudıl • 
l:>ıye sesl"""'d" Os. w bır şey yoktu. Bır aralık başını çevirın- ~ıbı duruşunu daha yakından seyretmek durbunu Anenın yuzüne çevırdı. Genç .. tl d bo 1 b t 

• "'" ı. man aga· A . ·ı "d t 1 b" .b.d h . h . d .. ı·· A lk . . ki b k d k h 1 ... d k nun o ar arasın a Y u oyunca ya -- Yav . .. · .. . cc vşenın ı I:'M e epec e ır a ı e alın- evesıne us u. vcı ı 1nsıya arı u - a ın, zev ve az raşe erı ıçın e, en - w .; •• •• ~ 
nerin b.ş. · · d~dı: s~n.ra urkuttirüz... 

1 
de yükseldiğini 2Ördü. Demek ona da o- lun d uğu yerden aynlmasına manidi, Ay- disinden geçmiş gibi biJ: halde dudak:la - makta oldugu yere dogru goturmege b&~o 

b.-rk~ a ır sessızlık ıçınde. Ocman ağa rası ,gösteri'miı::ti; lakin biraz daha dik - şenin yanına gidemezdi: boynunda asılı rını Aşıkının dudakların& do~ru uzatmak- ladı. 
yrı ayn fısıldar gibi talimat v~ katli bakınca biraz Heride ağaçların a - dürbünü hatır!adı. 1 ta idi. SON 
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( eınleket llaberiC:a·i) 
-----------~-

Kırklareli şehir plinı 1 Adana seylabzedeleri~ 
tamamlanmak üzere için yapılacak evler 

ne oldu? 
'i>ehrin cadde Ye yol.arı da yeniden yapı!mağa ve 
tamir edilmeğe başlandı. Su, elektrik ve hal binası 

işlerine de büyük ehemmiyet veriliyor 

Kırklareliden bir görünüş 
Kırklareli (Hususi) - Bir şirket tara- nişletecektir. 800 liraya yeniden yapı1an 

fından şehir planının yapılmasına baş - heli bu ihtiyacı temin etmektedir. 
landı~ını yazmıştım. Bu şirket bugüne Kırklareli - Demirköy şosesi 
kadar ölçüye aid işlerini tamamlamı1, Kırklareli (Hususi) - Devlet pesi 
büro tersim işlerine başlamıştır. halinde yapıldığı gündenberi tamir gör. 

Şehre müstesna bir güzellik verecek miyerek gündes güne bozulan ve niha -
olan bu pltın birkaç aya kadar ikmal olu- yet kış günleri geçid vemıiyen Kırklare
nup belediyeye verilecektir. Belediye • lı _ Demirköy kazası yolunun valimiz 
n in bütçesi ile yapılması mutasavver iş.. İhsan Aksoyun teşebbüslerile 
lerden birincisi şehrin haki, aten pek yapılması kararlaştırılmı§tır. 
muhtaç olduğu hal binasıdır. Hal şim - Kırklareli - İstanbul yo1unun Poyralı 
diki pazar yerinde yapılacaktır. köyünden geçen kısmına birleştirilecek 

Yapı'makta olan şehir planının esas olan bu yol 360 bin liraya müteahhidine 
yolları üzerindeki birçok binalar istimHik ı ihale olunmuş ve işe başlanılmıştır. Kö
olunmuş ve yıktırılmıştır. Yeni yapı'an mür ve kereste cihetinden pek zengin o. 
muazzam Halkevi binasının yanından lan bu kazamız bu yol sayesinde iktısadi 
geçm kte olan caddenin inşasının miihım bakımdan büyük bir değer kazanacaktır. 
bir kısmı bitmiştir. Gelecek seneki bütçe Pınarhisar - L iilehurgaz yolu 
ile bu ) ol İstnabul şosesine eklenec kUr. Di~er taraftan vi layetin en zengin ve 
Bu sene islimlak muameleleri ikmal o - en büyük kazac:ı olan Lüleburgaza Bal -
lunmaktadır: kan köy1erinden ticaret mak5adile gel -

Yeni Halkevi binası, aC'ılan gf'niş cad. mekte olan pek çok halk Pınarhisar- Lü
de ve meydan şehrin yüzünü güldürmÜ§- leburgaz yo'unun bozukluğ•ı yüzünden 
tür. Su, yol. e'ektrik işlerini ön safta tu- büyük sıkıntı çekiyordu. Balkan köyle -
tarak bütün kudreti ile çalışan beledıye rinin ticaret arnbarı olan Burgnz artık bu 
reisimiz Haşim Peksöz şimdi bu geniş bozuk yoldan kurtulacaktır. 25 kilometre 
caddenin tam karşısında hamama bitişik uzunluğundaki bu yol da tamir edilm€'k 
olnn helalan da yıktırarak' meydanı ~e- üzere müteahhide verilmiştir. 

Trakya maarif 
müşaviri 

Tokat maiyet 
marnuriuğu 

Adana (Hususi) - Dikili yer 
sarsıntısı felaketi gibi bundan üç 
sene evvel Adanada da bir seylab 
felaketi olmuştu. Ve bu felakette 
yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Bu 
yurddaşlara gerek Adana zengin
lerinin ve gerekse Kızılay umumi 
merkezi ile yurdun muhtelif köşe. 
lerinden yapılan yardımlarla otuz 
bin küsur lira bir para temin edil
miş ve bu para bankaya verilmi;;;ti. 
Seylab felaketinde evleri yıkı!mış 
olan yüzlerce yurddat bu paranın 
ya kendilerine yardım olarak ve -
rilmesi veya barınacak birer ev 
yapılması suretile istifade edilme. 
si yoluna gidilmesini gözlemekte -
dir ler. 

Böyle bir para dururke:ı hiç bir 
teşebbüs yapılmaması, açık söyle
mek lazım gelirse bu felaketzede 
yurddaşları pek müteessir etmek -
tedir. 

Gazetemizde ayni mevzua bun
dan bir yıl kadar evvel gene te -
mas etmiştim. Ve o zaman, bu fe • 
laketzede yurddaşlarm ifadelerine 
tercüman olarak şöyle yazmıştım : 

c- Seylabzede evleri, seylabze
delere mi. yoksa bunların torun -
I arına mı yapılacak? • 

Bu yaziyet cidden acıklı ve 
böyle olduğu kadar da gü!ünçtür. 

Hendek köylerinde 
demir, alt1n ve kömür 
,madeni ri mi bulundu? 

Hendek, (Hususi) - Kazamızın birçok' 
köyleri elvarında petrol, demir, kömUr, ı 
altın madenieri bu!undu~unu gösteren e. 
marelere raslanmıştır. Şimdiye kadar a
raştırmalar yapan heyetin v~ıl olduğu 
neticeler şunlardır: 

Çarodağında zengin ı:ift, katran ve pet
rol yatakları, Çokek köyü yanında Biçki
köyü yakınında kömür, Geyvenin Gabi. 
sulat köyü civarında altın, gene Geyvc
~in Doğançay mevkiinde demir maden-

1 leri. 
Bu hususta esaslı t etkiklere başlan-Kırklareli (Hususi) - Trakya u - Tokad (Hususi) - Ankara hukuk 

mimi müfettişliği maarif müsavir ve- fakültesini muvaffakiyetle ik mıştır. 
kili Yusuf Cemil mal eden şehrı - IJ l r çahı yilzilndt'n 
'Üı r dün ak- miz Cümhuriyet Bir köulli öldt rQid il 
faın şehrimize gel okulu başöğret - .. 
di. 

Mumaileyh bu 
sabah maarif i -
daresine gelerek 
b ir müddet mü • 
dürle görüşmüş 

ve müteakibcn 
mektebleri tef -
tişe başlamıştır • Yusuf CemıL Uner 
Müşnvir vekilınin buradan bazı köyle
re gid rek köy mekteblerini de teftiş 
edeceğ: haber alınmıştır. 

Bahkesirde Tepecik çaymın 
yUksaimesi durdu 

meni değerli genç 

lerimizden Rem ~ 

zi Zarakol bu defa 

naklen vilayeti • 

miz maiyet 

murluğuna 

edilmiş ve 
başlamıştır. 

me

tayin 

~e Remzi Zarakol 

Arabkirde asri mezt.aha 
Arabkir (Hususi) - Kaymakam E. 

min Köksalın kazamıza geldiği tarihten 
beri burada hergün yeni bir bina ku
rulmakta veya islah edilmektedir. 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir - Sm- Kaza yolları yapılmıya başlamış, Hü-
dırgı üzerindeki Tepecik çayının birkaç kurnet konağı, jandarma ve posta tel -
gündenberi devam eden yağmurlardan su graf daireleri esaslı surette tamir edi i
larının yükselmesi yüzünden geçemiyen miştir. Eskiden mevcud olan mezbaha
ve b undan dolayı Tepecikte aktarma yap mn yer ine asrf bir mezbaha yapılmıştır. 

mağa mecbur kalan Balıkesir _ Sındırgı Mezbahanm bir kısmı beton olarak ku
otobüsl.P..ri suların alçalması üzerine mun- rulmuş borularla su taksimatı yapılmış 
t azaman seferlerini yapmağa başlamışlar- ve her türlü a!Jrt levazım ikmal edilmiş-
dır. tir. 

Boyabad (Hususi) - Kasahaya 3 suat 1 
mesafede Arim köyünde bir cinayet iş -
lcnmiştir. Bu köyden Tevfiğin o~lu Meh-

1 
medle Hüseyin o~lu Ahmedın aralan ger 
gin bulunduğu için geçen gün her ıkisi 
arasında bir çakı yüzünden kavga çık -
mış. bıçak bıçağa gelmişler, neticede Ah
med Mehmedi kalbinden yaralıyarak öJ. 
dürmüştür. Yaralı olan Ahmed yakalan
mış. hastaneye kaldınlmıştır. 

Ci~·~;;~~~ .. · ·k~~·~k····h~b;;i;; .. 5 
t.zmıt (Husust> - Yerli malı n tasarruf 

hattn.sı şehrlmlzde de llyik oldu~u alaka ne 
kutlulanmı.ştır. Bu arada kahvelerde bir 
hatta müddetle çıı.y ve kahve içilmesi yasak 
edilm!ş'tr. Kahvelerde ıhlllmur lçllmektedlr. * İzmltte yapılmaltta olan ikincı ka~ıd 
fabrikası ve sellüloz fabrikaları 940 senesi 
scınbah:ı.undan Ulbaren feaUy&te ceçeceki
tlr. Klor fabrikasının ln.taatına da başlan
rnLftır. 

Fabrikada usta, kaıta Ye çırak l.şçllere 

mah.!ıus olmak üzere me.aleki bir kurs açıl

mıııtır . * Yeni Halkevi binaJJının ln~aatı yarıda 
kalmı§tt. Tekrar taha.l.sat verlleret binanın 

llemal ln~aatına b~lanmJ.Jtır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey bir Rus au~ 
m i ••• 

Tibet yaylasında yqı
yan .•• 

. .. Lamaların büyük bir 
medeniyetleri olduğunu söy
lüyormUf.. 

Hasan Bey - Eyvah.. in 
anlar Ol'alarda da mı birbir. 
lerini bolulıyorlart 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM ŞIRKETI 

TESIS TARIHI 1863 

Slatil/eri v1 Türki~ Cümhuripeti ile münakit mukavelenamal 
2292 Numaralı 10/6/1933 t•rihli kanunla tasdik ~dilmi1tlr 

( 24/6/1933 tarihli 243S Numarali Resmi 6azele) 

Sermayesi: 

Ihtiyat akçealı 

to.ooo.ooo inalllz Llta•• 
t.250.000 Ingiliz Lira•• 

TOrkiyenin bathca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANISTAN, IRAN, IRAK, flltSTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANİSTAN, SURIVf, LÜBNAN 
tti..J. .. , , 

f'ilyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevtfuat hesaplan küsadı. 
Ticart krediler ve vesaikli krediler küşadı . 

Türkiye ve f enebi memleketler llzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat lahsilatı ve saire. 

En yOksek emniyet şartlarını haız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mnsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbaraaaz) taearruf hesaplara açahr. 

,----------------------------~ 

T. iS BANKASI 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Kejideler : ı Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, ı lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarldı ve kum.bMcılıı h.-•plarında en az eLLi Ziran buluncuaı. 

kuraya d4hil edilecelkerdir. 

1940 iK RAMiYELERi . 
1 Adet 2000 liralık =-= 2000. -
3 " 

1000 " 
= 3000. " 6 " 

soo ,, = 3000. " 12 ,, 250 " 
= 3000. " 40 100 = 4000. - " " 

,, 
75 " so 

" 
= 3750. " 210 25 = 5250. 

Türkiye lı Bc.ınkasmG para ~kla yalnız para biriktirmlf 

oltM.ı, ap i .-anda MZantzi ds denemlf olurruntıı. 
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~7 Bir:nc;• fanun SON POSTA Sayfa 1 ı 

~~ '/ 
Avrupalıların hergün kolipostal ile uznk memleketlerine gönderdikleri lı 

~ Türk mamulatı 

ÇAPAMA.RKA 
Nefis çarbalık hububat, sebze kamprimeleri 

Bu sahada da beyneimiJel bir ~ijhretc hak kazmınuş olduğunu isbat et
nıiştir. Asrınuzın ev ve iş kadmına siirat \'e huzur temin eder. 

Çapamarka çorba1ık hububat se'oze kamprimeleri 
Ncfaset ve Jezzet bakınundan olduğ 1 kadar ucuzluk ve süratle hazırlana
hilrncsi bakımından da aynca şa) am tavsiyedir. Memleketlıuiıin yegane 
tııiistahzar gıda kaynağı olan ÇAPA lAR KA yeni ve mükemmel eserile 
:tnutbaklannuz içinde azami kolayh .. \ imkanını temin etmi§tir. Mercimek, 
bezelye, buğday vesair çorbalık Jıuhubnt &ebze komprimelerimizi memle -
ketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallanmzdan: 

2 1/2 pors:yonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 porsiyonlu"'t 100 gramlık paketlerini 15 

Kuruşa alabilirsiniz. 
Beşiktaş ÇAPAMARKA 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiR AA ANKASI 
Kurulu~ tarihi : 1888 

s~rmayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ejunı; adedı : 265 

Zırai ve Lıcarl hor nevi banka nıudıneleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

50Zi.raat Bankasında kumbara-lı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
lırası bulunanlaTa senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla -

na ·· gore ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet l,utJO Lira 'ık 
4 " soo " 4 250 

" 40 " 100 u 

100 .. so 
l~J " 40 

u .. 

4,0)0 
2,0JO 
ı, )00 
4,000 
5,000 
4,80J 

Lira 
,, 
" 
" , 
" 160 " 20 , 3,2JO ,, 

d.~~~AT: Hesabiarındaki pnrnlar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
~nu~·callere ikromiye çıktıih tnkdirdc % 20 fazlasile verilecektir. 

ur alar senede 4 cl efa, 1 'EylUl, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Hazi. 
ı-an tarihlerinde çelrileccktir. 

• • 

1940 

Üstad I.Vıu.ı. • ....,...ıua..ıattinin 
bestel ed!~ 

MUALLA'nın 
(BÜYÜK BAHAR REVÜSÜ) 

Bu nkçam başlıyor. Bu muhteşem a:ıhneyi 
mutlaka görünüz. Bir aydanberi rahatsız 

bulunan kıymetli be.cıtekS.r 

SALAHATTİN PlNAR 
ia<reı aliyet ederek yarın akşam sahnerol -
z1 senlendlrecektir. McmlekeUn en k1,1tnetll 
san'atkarlarından müt*kk11 

FASJL SAZ HEYETI 
Salonumuzun alnfranga kısmı: KABACİDİ 
orkestrası _ ve atrobatık komlk, fantan 18 
KII:şh.İK. muhtelif bale ve varyete numara.. 
lan. Tel: 43776. • 
YILBAŞI AKŞAMI sabaha kadar devam 

edecek bu büyük gece Için masalarmızı ~Im
diden angaJe edeblllrsln1z. 

Miıt/ ""'A!IGO 

1939 
31 . 
ILK 

A 

KANUN 

10 

ROıviATIZ, ıA, BAŞ, DIŞ, SINIR ağrıları ve 
GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman ka~elerile derhal geçer, tcabında günde 1- 3 kaşe alınır. 

T i VA TR OLA ri )\ 

Şehir Tiyatrosu Tepebatı dram kwnında 1 

akJam saat 20,311 da 

Ydpaze 
LIUklll c:adde,l komedi Jr:ı.mımc1a 

(}ündüz saat 14 t~ 

KEL OGLAN 
&t.pm saat 20,30 da 

litizler 

Halk Operetı - Bu akşam saat 9 cıa 

Git- Kal 

Çarşnmba Hukuk Hakimliğinden: 

Çaroambanm Sancalı mahallesinden onu 
Saffet1n miıddaaleyh mahalleden Tiryakl 
o~lu Mustafa ve Ragıp o~lu Kenan ve Garip 
hemşiresl Falkr. ve Ragıp eşi Feride aleyh -
lerine açtı~ı izaleyi şuyu davasından dolayı 
müddaaleyhlerden Falka ve Ferldenln ma • 
ham lkametıerl meçhul kaldı~ından ülnen 
tebll~at ıcrasına mahkemece karar Terll • 
miş oldu~undan karar dalresinde muhake -
me-ının muallak bulundu~u 28/12/939 tari. 
hlnde mahkemeye gelmeleri veya bir vekll 
göndermeleri aksi halde muhakemenln gı • 
yaplarında devam olunacatı teblli olu -

(206) 

J<'ııtih Tapu slciJ muhafıilığından: 

Fntihte Kocamustafapaşa mahallesinin es 
kl Kirkorkalfa yeni Mute.selllm sokaRında 
eski ve yenı 2 kapı sayılı bir kıt'a arsa Nişan 
zevcesl Okaperln iken 30,35 sene evvel vefa_ 

Devlet Denizyollari 
Müdürlüğü 

Işielmesi 
llan1art 

Um um 

1 - Bostancı iskelesinde kt\ln ahşab kulube llo Samatya iskelesi elvarında ldnreye 
ald blr arsa açık arttırma ile kiraya verllecektl:-. Kira müddeti 15 K. Sanı 1940 tarı • 
binden itibaren Mayıs gayesine kadar olmak üzere dört buçuk aydır. 

2 - Bu müddetln muhnmmen bedeli kulube lç!n 22,5 ve arsa için 41,25 liradır. 
Muvakkat teminatlan blr lira altmış dokuz Inmış ve üç llra on kuruştur. 
3 - A:'ttınpa 12. K. Sanı 1940 tarihine müııadlf CUma günü saat 10,30 dil Tophancde 

Umum Müdürlük Alım Satım komisyonunda ynpılac:\ktır. 
4 - Taliblerln şartıarı öğrenmek için her gün Malzeme Şubesine ve arttırma için de 

yazıh gün ve saatte komlsyonıı gelmeleri. (10717) 

f/ltltltiiW 

ı - İdaremiz Ihtiyaca için satın alınacak 5000 kllo ot vejltal açık ek.slltmeye konuı _ 
m~tur. 

2 - Muhammen bedel 1750 llra olup muvakkat teminat 131,25 liradır. 

3 - Ekslltme Tophane'de Umum Müdürlük Alım Satım Komisyonunds 28 K. Evvel 
1939 tarihine müs:ıdif Perşembe günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

4 - Nfimune ve şartnarneyi görmek Için Malz.emc Müdiırlü~üne her gün müracaat 
ol u ılabilir. 

5 - İstekliler yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesalkle komlsyona gd. 
melerl (10285) 

1 Devlet demiryolları ve limanları işiatmasi um um idaresi ilAnlar ıl 
Esas Şebekede (Bınek ve yük otomobili, kamyon, knmyonct, omnlbıı.s, otobü.s, tranı

vay ve tnyyare) nakliyatma tatbik edilmekte olan DD/16 No. lu tenzWi tarıre, 1.1.940 
tari!ılnden Itibaren Avrupa hattımıza da te§lllll edllmlştır, Tnfsllfı.t istasyonlardan 
alınablllr. (10750) 

Muhammen bedell 20800 lira olan 80 ton karplt 9/1/940 Salı günü aaat 15 te 
kapalı zarf usulü lle Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu Işe girmek lstlyenlerln (1560) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etutı 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komisyon relsliğlnc vermeleri lA.-
zımdır. 

til~- yalnız blr --"lu Vortike kaldım ve ba.,kn 
~ v

6 ı:.• -. Şartnameler parasız olarak .Anknradıı. Malzeme Dıı:ı.resinclcn, 
varısı olmadı~ından bahlsle mumalleyh Vor 

Te.cıellüm ve Sevk Şe~inden dn~ıtılacaktır. (10605) 

m tarn~d~ s~e~~ tasarruW a~~~ ~==~~~=~===~====~-~=~--~======~ na göre Tapuya tesçlli taleb edfimekte ol -

Boş Mazot T enekesi satılacak 
Çankın Belediyesinden : 

Altı bin bat mazot tenemi p:ı.zarlıkla 1at1lacakur. Tallplerln 8/1/940 taribine müsadiı 
Pazarteı;l günü saat on be§e kadar hergUn tahrlren veya fl!ahen Çankın beledlyeıııint 

du~undan mezkfir arsada bir güna hak ve 
tasarruf iddiasında bulunanların enakı 
mtisblte!erlle blrllkte 8/1/940 tarihinde ıah. 
klkat maballlnde Tapu sicll memuruna ve_ 
ynhud bu tarJhe kadar muhafızlı~:ı müra -

__,~~~~.,_..,_..,_..,_..,_..,_._.._._.._._.._._.._.~.,.....,.....,....~,...,.._,...,...,..."'-~~ c aat etmeleri U lin ol un ur müracaatlan llln olunur. •10'700• 
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SO N P O STA 

limbf!!; !f 8 
ların Q IlA 10 lamb~j u mfdtlı bafka radyo
Amerikiyı alır. _ :rı~ aıktlf" - Oilndfu 
- 1 d.ıl 1 mı ro :>ı - ruUl~t odaaı 
parlhr - ftoıt- 20 ııntımlık " dynapover • O· 

7 () umı:onıtor - ıramofon ttrlıb.aıı 

Q8l-6J 
7 LAMBALI 

Akumıılit6rfil radyo _ Pılsi 
lat& i~ \11tr111 _ Oto ı t volt aküınu. 
mofon lf'rtıbatı _ ,.0 m.arıı.: dllı1mrll - Ora. 
Türkı)'t c b • z 1) 1 " - l dale-ah -
d .. la ıdlaı .. J:ım~:::~<'dt alıumulal6rlii radyo flk 

BIRLEŞIK AMERIKANlif 

MA MUL.l Tl OUt 

fiE·f/111 ll 
1940 

"COMMANDER uıu 
10 limtı.tı : Bu rad o'dun ınod~h. 
tayılabılır • J d 1 y yanın en O.tıın radyos. 

a ıı• · mıkrofor • ton 1 ftl ay1rı - • rurııbfı od ofi monı or • 
çirt fltllrul • ıramolı>n ~~~rti~af.~·~!~~~·:m~~rı 

ıon ·• • 10 ;ıdrı O E lA b 1 ront-
"" ah$ hhı m • •rı . luk• mo-

lll·6t 
6 lAmbalı IQ40 ınodtl : • J dal~lı • t6ı ayarı. 
~ulılbtr odalı - ton monltor • ıcramofooı trrrıbafı. 
dynapo~er., oparlönl • Anıerikafi (Ündüz alır • 

Istasyon ıaıınlen yaulıdır. 

BiJ-incikimun Z7 

TÜRKivE 1JMUM MUMEssiuitııGENERAt A. Et .. 
ADANA, lbnhım Burdıırotlu Tiaır~than~tı, W ECTRIC MUESSESESI 
AN Vtnl Istasyon c.ı1 ERZINCAN, Tahsin Yt~n ve Ortakları 
AN~~~CA. ~nm.ıırşe ,. .. Q:azuı, 2ncl Analartalar('ad 17 GAZIANTEP, Mehmet Alı~ll 
BALIKESlR( K~ay) Hoca ude Khım ve fvlaUan ISKfNDERUN CH atay) ~nem müusesl ~vl<et 
DlYARBAKiR ~ım Aktan. Pozcu ve ReMd lmer 
ElAZIO Bo L• yyddıı 1\b~ıası IZMIR. ~vni Nurt Mesere~"ı"""'u 
· z.urt Tıcarethanul. • "'Ii' 

ll':~~nıJE!S'fKISEHIR, Bırlık Otobiisltri Arif AlpvrSulırü Yalçın 

A i TEs· 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP. 
ROMATIZMA, SOGUK ALGINLIGI 
ve bütün ağr1lar1n1 derhal keser. 

ı ,. 

LUzumun
da günde 
3 kasa . 

alınabilir. 

adide Pırlanta 
T K 

17 1/2 KlHATLlK ku ,urs:.ız çok ta. 
miz bir tek tıış Pıı·Iaııtu yOzUk 
ve 5 1/'!. KIRATLIK çok temiz bir 
ÇIFT KÜPE lstnnbul Sund'\J he
desteniııde te:;; hı r eıl •• rnek ted ı r. ~8 

bir,ncikfınuıı 1939 Pt}rş rnbe gtıııu 
suat ikide ınUzayede ıle s tıluc.ık.ır. 

Kaşif Omer Baştuğ ' 
Göz rnütehassısı 

Her ün b:ıstalarmı Cağ"aloglunda Son 
J,osta idrıre i karşısnıdald N~'e 

apartımanında kabul eder. 
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Son Posta 1\tatbaası 

Neşriyat Müdürü: Settm Ragıp Emeç 
. • S. Ragıp EMEÇ 

SAIUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Sab ,öğl 
akşa 

. her yemekten sonra 

uunde 3 de a dişierinizi muntazaman 
f1 rçalay 1n1z. 

ESKI ve YENI ROMATİZMA, LUMBAGO, Sf .. 
YA TlK, OMUZ, ARKA, BEL, DIZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli ağrıları 

teskin ve izale eder. 

Kırklareli Belediyesinden : 
ı - Et nakl!yesl IQin bir l)uçuk ton Ul 1k1 tonluk kapalı bir kamyon alınacaktl1'· dlt' 
2 - Vermiye tallb ola.nı:.rın teklifierinin 28' 12/ 939 tarihine kadar Kırklareli !)el& 

rlyasetlne gönderme!crt. ~ 
3 - % 7,8 teminat ukçeslle Uıale günü olan 28/ 12/939 tarihlndt Kırklareli 1)161) 

encümeninde bulunmaları 1.\bı olunur. (1 


